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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  17. 9. 2019. 
 

ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO BELVEDER 

 
8. sjednica VMO Belveder održana je 17. rujna 2019. (srijeda) 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  
- Monika Jukić, član VMO 
- Kristijan Grunhut, član VMO 
- Zlatko Fumić, član VMO 
- Ivana Prpić, tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

 
 
Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Belvedera. 
�   
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Zatim je sjednicu nastavila Predsjednica VMO i predložila sljedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjevi građana 
2. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
 
 
Ad.1 
Predsjednica upoznala vijećnike s dopisom  stanara iz Omladinske ulice k.br. 10 i  Ljudevita 
Matešića k. br. 1 te predlaže da se isti proslijedi K.D. Čistoća s upitom da nam  dostavie podatke o 
potrebnom broju i vrsti kanti za smeće na predmetnim lokacijama. 
 
Nakon što dobijemo tražene podatke uputiti ćemo dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenjem zemljištem sa zahtjevom da se odrede najprikladnije lokacije u blizini zgrada na 
kojima kante neće ometati kretanje i sigurnost pješaka i vozila, a na koje bi postavili fiksna postolja 
za kante. 
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Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 
Ad.1/1 
Predsjednica  predlaže da se uputi  zamolba za sastanak vezano za pronalaženje rješenja 
(lokacije) za pješački prilaz (stepenice) za stambeno-poslovni kompleks „Novi Belveder“ i novi dječji 
vrtić na području ex. Instalatera. 
OGU za komunalni sustav organizirao je sastanak predstavnika VMO Škurinjska Draga i VMO 
Belveder s Investitorom stambeno-poslovnog kompleksa „Novi Belveder“ na kojem smo informirani 
o početku radova i prikazana je prezentaciji projekta.  
Investitoru smo postavili upit vezeno za pristup kompleksu s južne strane. Međutim, projekt 
obuhvaća samo zonu na kojoj se gradi budući stambeno-poslovni kompleks, odnosno nema riješen 
pješački prilaz s južne strane jer nema prostora u zoni obuhvata, ali je Investitor zainteresiran za 
njegovu izgradnju. 
Kako je jedan od ciljeva DPU dijela stambenog područja Rastočine da se pješački kvalitetno 
poveže novi kompleks s postojećim stambenim područjem Belveder molimo Vas prijedlog 
najoptimalnijeg rješenja. 
 
 
Zaključak: Vijeće prima informaciju na znanje. 
 
Ad.1/2 
Predsjednica je upoznala vijećnike s dopisom stanara Ulice  Moše Albaharije, Ljudevita 
Matešića,Ive Marinkovića,Ivana Rendulića, Slaviše Vajnera Čiče,Omladinske zaprimljen na web 
stranicama Grada Rijeke koji je upućen Mjesnom odboru Belveder gdje  se traži uklanjanje baznih 
stanica postavljenih na zgradi Moše Albaharija br.7. 
Predsjednica predlaže da se dopis proslijedi OGU za komunalni sustav 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
Ad.2 
Predsjednica upoznala vijećnike s najavom po Programu rada Vijeća i to: turnir u Malom nogometu, 
Likovnu radionicu i doček Svetog Nikole 
 
Zaključak: Vijeće prima informaciju na znanje. 
 
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 
 


