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ZAPISNIK 
S 35. SJEDNICE VMO BELVEDER 

 
35. sjednica VMO Belveder održana je u ponedjeljak, 19. rujna . 2013. početkom u 16:00 sati u 
prostorijama MO Belveder, Volčićev trg br2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Irena Vukosavljević, predsjednica VMO  
- Dragan Basta,zamjenik predsjednice  VMO  
- Nazif Krupić, član VMO 
- Tea Malik, članica VMO 
- Boris Stojanov, član VMO 
- Ivana Prpić, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice VMO Belvedera 
� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor o održavanju likovne radionice za predškolsku djecu MO Belveder 
2. Radovi na terenu 
3. Izrada Programa rada Vijeća za 2014. god. 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

 
Ad.1 
Predsjednica je obavijestila članove o obavljenom razgovoru sa voditeljicom likovne radionice 
gña. Željkom Oruč te je dogovoreno da će se nabaviti materijal za radionicu koja bi započela 
idući tjedan. Radionica bi se održavala u prostorijama Mjesnog odbora u učionici na katu  u 
popodnevnim satima a sudjelovalo bi oko 15-tak djece zajedno sa roditeljima. 
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Vijeće prihvatilo informaciju. 

 
Ad 2 
Predsjednica izvijestila prisutne da su stanari zgrade Franca Prešerna br.46 ispred koje se po 
programu malih komunalnih prioriteta za 2013. godinu ureñuje zelena površina  sa postavom 
vrtuljka predložili da se vrtuljak premjesti na drugu lokaciju s obzirom da je njihov zahtjev bio samo 
ureñenje zelene površine. 
Predsjednica je predložila zamjensku lokaciju za vrtuljak i to  igralište Campetto pored ljuljačke i 
tobogana 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
Ad 3. 
 S obzirom na dobru posječenost ovogodišnjih dana MO i zadovoljstvo svih sudionika predloženo 
je da se u 2014. godinu nastavi sa istim Programom koji se sastoji od: 
- Likovne radionice za djecu 
- Dana Mjesnog odbora  
- Birajmo najljepšu okućnicu 
- Malonogometnog turnira i 
- Dočeka Svetog Nikole 
-  
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Programa rada Vijeća za 2014. godinu 
 
Ad 4. 
 
A/ Predsjednica je izvijestila članova o sastancima sa predstavnicima OGU za urbanizam i 
Rijekapromet d.d., a vezano za inicijativu za izgradnju parkirališta na Campetu uz uvjet da se 
igralište u punoj površini premjesti na gornju etažu te osigura parking stanarima po povlaštenim 
uvjetima. Trenutno nema  financijski mogućnosti  za provedbu predloženog parkinga, a ponuñeno 
rješenje od strane Rijekaprometa kojim bi se dio igrališta pretvorio u parking Vijeće smatra 
neprihvatljivim.   
Prilikom utvrñivanja vlasništva Campetta utvrñeno je da jedan manji dio od cca 60m2 nije u 
vlasništvu Grada Rijeke već privatni posjed. Kako bi lokacija  bila spremna za investiciju kad 
financijska situacija bude bolja predloženo je da se od OGU za urbanizam zatraži otkup zemljišta s 
obzirom da je proces složen i dugotrajan a ne zahtijeva velika financijska sredstva. 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Irena Vukosavljević 
 
 

 

 


