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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  28. 3. 2019. 
 

ZAPISNIK 
S 3. SJEDNICE VMO BELVEDER 

 
3. sjednica VMO Belveder održana je 28. ožujka 2019. (četvrtak) početkom u 17,00 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 2. sjednice VMO Belvedera. 

�   
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Zatim je sjednicu nastavila Predsjednica VMO i predložila sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1.Zahtjev građana 
2. Razno 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
 
Ad.1 
Predsjednica je izvijestila prisutne o pristiglim zahtjevima građana u proteklom periodu od prošle 
sjednice kako slijedi: 

a) Zahtjev za odobravanjem parkiranja na površini Campetta i izgradnji (ukopavanju) 
parkirališta ispod tribina od nogometnog igrališta SDC Belveder. 

Vijeće je raspravljalo o predloženom i donijelo zaključak da ne podržava pristigli zahtjev. Zahtjev i 
zaključak će se proslijediti stručnim službama na znanje. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno ne podržava zahtjev građana. 
 
 

b) Zahtjevi za postavljanjem: stupića na početku ulice Ruđera Boškovića kao bi se osigurao 
prolazak interventnih vozila, odvoz krupnog komunalnog otpada nepropisno odloženog 
ispred kuće Stube Marka Remsa 45 i prenamjena odnosno uređenje dodatne površine za 
parkiranje. 
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Vijeće je raspravljalo o predloženom i donijelo zaključak da će se u prijedlog za male komunalne 
prioritete za idući godinu uvrstiti zahtjevi za postavljanjem stupića i prijedlog za prenamjenom i 
nasipavanjem površine ispod nogostupa pored TK stanice. Zahtjev za uklanjanjem otpada odmah 
je po primitku maila tajnica MO Belvedera proslijedila nadležnim službama na rješavanje. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno podržava zahtjev građana. 
 

c) Zahtjev za raščišćavanjem i uklanjanjem ruševne drvene barake koja se nalazi u blizini 
okućnice zgrade Irene Tomee 4 koja je u vlasništvu Grada Rijeke. 

Vijeće je raspravljalo o predloženom i donijelo zaključak da podržava pristigli zahtjev jer se radi o 
ruševnoj baraci koje predstavlja potencijalnu opasnost od urušavanje a u blizini nogometnog 
igrališta te se djeca penju po krovu od urušavanja i zaraze (više puta je od Dezinsekcije traženo 
uklanjanje glodavaca. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno podržava zahtjev građana. 
 

d) Zahtjev za uklanjanjem štetočina na borovima (borov štetnjak) koji se rasprostranio na 
stablima u okućnici zgrade F. Prešerna 50. 

Vijeće je raspravljalo o predloženom i donijelo zaključak da će se sa stručnim službama obići teren 
i predložiti način 
 rješavanja traženog. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno podržava zahtjev građana. 
 
 
Ad.2 
Predsjednica je izvijestila prisutne da će od 01. do 19. travnja 2019. godine biti raspisan javni poziv 
za prikupljanjem prijedloga za male komunalne akcije za 2020. godinu. 
Također, je napomenula da se krenulo s pripremama za Dane MO Belveder koji će se održati 
početkom lipnja. 
 
 
Zaključak: Vijeće prima informaciju na znanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Irena Vukosavljević 
 


