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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  26. 2. 2019. 
 

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO BELVEDER 

 
2. sjednica VMO Belveder održana je 26. veljače 2019. (utorak) početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Belveder, Volčićev trg br 2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Irena Vukosavljević, predsjednica VMO  
- Dragan Basta, zamjenik predsjednice  VMO  
- Monika Jukić, član VMO 
- Kristijan Grunhut, član VMO 
- Zlatko Fumić 
- Ivana Prpić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Belvedera. 
�   
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Zatim je sjednicu nastavila Predsjednica VMO i predložila sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1.Informacije vezano za radove na terenu Mjesnog odbora Belveder 
2.Upoznavanje vijećnika s prioritetima za 2020 godinu 
3. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 

 
Ad.1 
Predsjednica je izvijestila prisutne o izvršavanju prioriteta planiranih za 2019. godinu. Najveći 
zahvat, I. faza uređenja parka iznad Omladinskog igrališta koja se odnosi na izgradnju staze i 
uređenje hortikulture, je u pripremnoj fazi za raspisivanje natječaja za izbor izvođača te ukoliko ne 
bude žalbi, radovi se planiraju izvesti u srpnju i kolovozu. Najavljeno je postavljanje stupića na 
ulazu u igralište Campetto. Za ostale radove za sada nema informacija da su započeti. 
 

Zaključak: Vijeće prima informaciju na znanje. 
 
Ad.2 
Predsjednica je uvodno upoznala vijećnike s procedurom predlaganja prioriteta za 2020. godinu. 
Očekuje se da će Grad Rijeka tijekom travnja uputiti javni poziv građanima da se jave u mjesne 
odbore s prijedlozima. S obzirom da i vijećnici sudjeluju u predlaganju pozvala je prisutne da 
pripreme prijedloge. VMO Belveder ima praksu da na listu za iduću godinu uvrsti i zahtjeve iz 
prethodne godine koji nisu uvršteni zbog nedostatnih sredstava za realizaciju. 
 

Zaključak: Vijeće prima informaciju na znanje. 
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Ad.3 
Član Vijeća gosp. Kristijan Grunhut predložio je da Vijeće pokrene inicijativu za imenovanje parka 
iznad Omladinskog igrališta po dr. Zlatku Tomašiću koji je bio iznimno uspješan dječji kirurg, a 
istaknuo se i velikim djelovanjem tijekom Domovinskog rata. Stanovao je na Belvederu a park za 
koji se traži imenovanje najviše koriste djeca iz Dječjeg vrtića Belveder, OŠ Brajda, Doma mladih i 
SRC Belveder. 
Vijeće je u raspravi zaključilo da podržava inicijativu i zadužilo predlagatelja da napiše 
obrazloženje i zatraži suglasnost obitelji. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog za imenovanjem parka iznad Omladinskog 
igrališta po dr. Zlatku Tomašiću. 
 
Predsjednica je upoznala prisutne s pristiglim zahtjevom OŠ Brajda za postavljanjem klupa i vaza 
za cvijeće pored stepenica kod glavnog ulaza u zgradu. Predložila je da se zahtjev doda u 
prioritete 2020. kad bude raspisan poziv. 
 
Zaključak: Vijeće prima informaciju na znanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Irena Vukosavljević 
 


