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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-15/4 
URBROJ:  2170/01-10-10-11-2 
Rijeka,  29. 04.  2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

9. sjednica VMO Belveder održana je u četvrtak 28.04.2011. (utorak) početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Belveder, Volčićev trg br2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Irena Vukosavljević, predsjednik VMO 
- Nazif Krupić, član VMO 
- Dragan Basta,član VMO  
- Tea Malik, član 
- Boris Stojanov, član 
- Ivana Prpić, tajnik MO 
 
Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
-  

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedlog prioriteta za 2012. godinu  
2. Informacija i prijedlog za ekipe za obilježavanje Dana Svetog Vida 
3. Pripreme za organizaciju turnira u tenisu 
4. Razno – zahtjevi grañana 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
Ad.1 
Predsjednica Vijeća upoznala vijećnike sa pristiglim prioritetima a od strane grañana i obilaskom 
terena sa tajnicom i predstavnikom Rijekaprometa gdin. Leo Kurelić, te nedostacima i prijedlozima 
za uvrštenje u prioritete za 2012. godinu. (prijedlog prioriteta u prilogu zapisnika). 
 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno podržava predsjednicu VMO  gospoñu Irenu Vukosavljević i usvaja 
prijedlog prioriteta za 2012. godinu 
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Ad2. 
Predsjednica upoznala vijećnike za obilježavanjem Dana Svetog Vida te ih upoznala sa 
učestvovanjem u boćanju, odnosno prijavila je kao ekipu vijećnike, a za koordinatora je angažirala 
sebe 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog predsjednice 

Ad3. 
Član Vijeća zadužen za pripreme i organizaciju turnira u tenisu Nazif Krupić izvijestio je prisutne o 
poduzetom. Sa TK Rijeka koji djeluje na području Belvedera dogovorena je realizacija turnira u 
lipnju 2011 odmah po završetku školske godine 

Zaključak: 
Vijeće isto primilo na znanje. 
 
Ad.4 
Predsjednica Vijeća upoznala vijećnike sa pokretanjem inicijative za izgradnju javne garaže sa 
igralištem na krovu u Omladinskoj ulici na području Campetta. 
Potrebno je proslijediti upit Rijekaprometu vezano za broj parkirnih mjesta i broj parkirnih karata za 
stanare, kao i uputiti upit RI Stanu vezano za broj stanova na navedenom području 
 
 
4/1 
Prilikom terenskog obilaska utvrñeno je oštećenje na Županijskoj cesti Ž 5025. Višekratni radova 
došlo je do oštećenje kolnika te se predlaže postavljanje novog sloja asfalta preko cijelog raskrižja 
omeñenog pješačik prijelazima prema Baštijanovoj, Laginjinoj Tizianovoj i Ulici Ruñera Boškovića. 
Za navedeno uputiti će se zahtjev ŽUC-u 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno podržava inicijativu predsjednicu VMO  gospoñu Irenu Vukosavljević  

 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Irena Vukosavljević 
 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  


