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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-15/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  29. 2. 2016. 

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

14. sjednica VMO Belveder održana je u srijedu 27. veljača 2016. 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 
- Vedran Vrsalović, član VMO 
- Ivana Prpić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivan Kirin, član VMO 
 

Ostali nazočni: 
 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Belvedera 

�   
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Zatim je sjednicu nastavila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Izvješće i usvajanje fiskalne odgovornosti za 2015. godinu 
2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

Ad 1. 
 

Predsjednica je izvijestila vijećnike o obvezi davanja Izjave o fiskalnoj dogovornosti za 2015. 
godinu, a obveza proizlazi iz korištenja sredstva odobrenih za Program rada MO Belveder u 2015. 
godini. Potpisanu Izjavu i popratnu dokumentaciju dala je na uvid vijećnicima. 
 

Navela je da je popunila Upitnik o fiskalnoj odgovornosti te da na temelju raspoloživih informacija i 
vlastite procjene nije uočila slabosti i nepravilnosti koje bi utjecale na zakonito, namjensko i 
svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 
upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu. 
 

Međutim, uočila je nepravilnost u smislu da na pojedinim računima dobavljača nije navedena 
referenca narudžbenice, jer je programski nisu u mogućnosti navesti na računu, što će se u 
narednom razdoblju otkloniti na način da se broj upiše ručno, parafira i pečatira.  
 

Vijeće MO Belveder jednoglasno je usvojilo izvješće o Fiskalnoj odgovornosti za 2015. 
godinu.  
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Ad.2 
 
Pod razno predsjednica je izvijestila vijećnike o neizvršenim radovima po programu Malih 
komunalnih aktivnosti na području Belvedera i izrazila nezadovoljstvo sa sporošću izvođenja 
radova posebno na dio radova koji se financiraju sredstvima iz 2014. godine. Također, nije izvršen 
niti jedan prioritet iz programa Malih komunalnih aktivnosti za 2015. godinu. 
 
Vijeće MO Belveder primilo je 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 
 


