
 1/2 

                                                                                                                                                                                                                                                          

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-15/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  29. 05. 2014. 
                                      
 

 
ZAPISNIK 

S 43. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

43. sjednica VMO Belveder održana je u utorak, 28. svibnja 2014. početkom u 16:00 sati u 
prostorijama MO Belveder, Volčićev trg br 2 
 
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 42. sjednice VMO Belvedera 
� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Svečana sjednica povodom obilježavanja Dana MO Belveder 
2. Razno 

produženje radnog vremena caffe bar Like 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad 1. 
 
Svečana sjednica ujedno je i posljednja sjednica Vijeća u ovom sazivu budući ističe četverogodišnji 
mandat, a idući izbori će se održati u rujnu ove godine. 
Sve sjednice odrañene su s kvorumom i nije bilo odgañanja i prigovora na rad. 
Svi članovi učestvovali su na svim aktivnostima, a u ovom sazivu počelo se s organizacijom Izbora 
najljepše okućnice i Dana MO Belveder.  
Dani MO Belveder održavaju se treću godinu zaredom, a obuhvaćaju mjerenje tlaka i šećera u krvi, 
podjelu nagrada i zahvalnica za najljepšu okućnicu, izložbu slika i ručnih radova, čitanje pjesama 
pjesnikinja i nastup zborova s područja MO Belveder, nastup Kvarteta Veljak, organizira se i turnir 
u boćanju na obližnjem jogu iza zgrade MO Kozala. U sklopu Dana MO Vijeće organizira i „zelenu 
akciju“ te se u dvorištu Dječjeg vrtića Belveder, Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka i OŠ Brajda 



 2/2 

sade sadnice mediteranskog bilja. 
U listopadu svake godine Vijeće je nastavilo s organiziranjem tradicionalnog turnira u malom 
nogometu i graničara na igralištu i u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka. Na turniru 
svake godine  sudjeluje sve veći broj djece i sve više škola i to Kozala, Brajda, Eugen Kumičić i 
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka. 
Početkom prosinca za najmlañe sugrañane organizira se prigodna predstava i podjele darovi za 
svu djecu predškolskog uzrasta s područja Belvedera. Sve predstave bile su dobro posjećene i 
protekle se u veseloj atmosferi. 
Vijeće Mjesnog odbor kao oblik prvog i neposrednog kontakta grañana s javnim službama pružio je 
potporu grañanima u zahtjevu za ureñenje prostora i manje komunalne zahvate, kontaktiralo je i 
održavao sastanke s nadležnim osobama iz Rijekaprometa d.d., Energa d.o.o., Čistoće d.o.o. i 
Grada Rijeke – Direkcije za Zajedničku komunalnu djelatnost. 
Veći zahvati uvršteni su u Program malih komunalnih prioriteta MO i u skladu s raspoloživim 
sredstvima izvršeni. 
Vijeće se uključilo i u izbor lokacije za ureñenje parkova za pse za koji je predložena parkovna 
površina iznad Omladinskog igrališta čija će realizacija uslijediti u narednom periodu. 
Predsjednica se zahvalila svim članovima i tajnici na vremenu i trudu posvećenom radu MO 
Belveder. 
Vijeće je Izvještaj primilo na znanje. 
 
Ad 2. 
Predsjednica je izvijestila vijećnike o pristiglom Zahtjevu za produženje radnog vremena 
ugostiteljskog objekta Like u terminu održavanja nogometnih utakmica na Svjetskom nogometnom 
prvenstvu na kojima igra Hrvatske reprezentacija. 
Nakon rasprave u kojoj je istaknuto da se  radi o važnom sportskom dogañaju i da će veliki broj 
grañana pratiti prijenos Zahtjev je stavljena na glasovanje. 
 
Vijeće je jednoglasno odobrilo Zahtjev. 
 
 

 

 
 

 
 
Sjednica je završila u 17,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Irena Vukosavljević 
 
 

 

 


