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ZAPISNIK 

S   32. SJEDNICE VMO KOZALA 
 
 

32. sjednica Kozale održana je 26. veljače 2013. (utorak) s početkom u 16 sati u prostorijama MO 
Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Grga Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
- Sanjin Matijević,  član VMO 
 
Ostali nazočni 
- Silvija Domijan, Policijski dom Rijeka 
- Borut Kružić, Prirodoslovni muzej 
 
Nije nazočan:  
- Pavao Komadina, član VMO Kozala 
 
Usvajanje zapisnika sa  31.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika  VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Fiskalna odgovornost za 2012. – informacije 
2. Problematika parkiranja u Parku Vladimira Nazora (iza Policijskog doma) 
3. Zahtjevi grañana 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 

AD 1 
Predsjednik Vijeća Loris Rak upoznao je Vijećnike kojim se propisuju pravila kojima se ograničava 
državna potrošnja, ali jača i odgovornost za zakonito namjensko i svrhovito korištenje proračunskih 
sredstava. Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o 
primjeni fiskalnih pravila predsjednici vijeća mjesnih odbora kao čelnici mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke bili su obvezni potpisati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2012.a kao  proračunski 
korisnici jedinice lokalne samouprave (Proračuna Grada Rijeke). 
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Vijeća mjesnih odbora svoje programske  aktivnosti predlažu i provode u skladu uputama Odjela za 
gradsku upravu i samoupravu kako u pogledu pisanja prijedloga programa i izvještaja o realizaciji 
programa, tako i uputama o financiranju programske aktivnosti kao voñenje cjelokupne financijske 
operative, a u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada 
Rijeke. 
 
 Zaključak: 

Informacije o fiskalnoj odgovornosti primljene je na znanje 

 
 

AD 2 
 
Uz pozdravne riječi i iskazanu  dobrodošlicu, Predsjednik Vijeća  Loris Rak zahvalio se gospoñi 
Silviji Domijan (Policijski dom) i Borisu Kružiću (Prirodoslovni muzej) na odazivu  i   spremnosti  da 
se zajedničkim snagama riješi pitanje nepropisno parkiranih  automobila u Parku Vladimira Nazora. 
U tom je smislu iznio prijedlog za postavljanjem rampe na ulazu u park (iza Policijskog doma). 
Predsjednik Lorisa Raka smatra da je ovo jedino rješenje kako bi se spriječilo daljnje parkiranje na 
zelenim površinama u samom parku i da se omogućio  nesmetan pristup garažama koje se nalaze 
u Lorenzovom prolazu. Nazočni prijedlog prihvaćaju, jedino što g. Boris Kružić  smatra da prilikom 
postavljanja rampe treba voditi računa da rampa bude postavljena tako da  omogućava nesmetano 
okretanje automobila na tom dijelu ulice. 
 
Zaključci: 
Vijeće MO Kozala jednoglasno je usvojilo prijedloge  da se od nadležnih službi Grada Rijeke 
zatraži stručno mišljenje  u vezi postavljanja rampe. 
 
 
AD  2/1 
Predsjednik Vijeća Loris Rak upoznao je Vijećnike sa planom realiziranih programa iz 2012. godine 
odnosno o neplaćenim računima iz 2012, a koje se odnose na zadnja dva programa : Likovna 
radionica i doček Djeda Božićnjaka na Kozali.  Po  informacijama iz Grada svi neplaćeni  računi biti 
će podmireni tijekom ovoga mjeseca. 
 
Zaključak: 

Informacije  primljena na znanje 
 
 
 
AD  4 
Predsjednik VMO Loris Rak  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prispjeli zahtjev predstavnika 
stanara Horinžeka iz Trinajstićeve 16a kojim traži čišćenje ispred garaža, Doma zdravlja i prolaza 
do zgrade.  
 
Zaključak: 
Komunalnom redarstvu prijaviti komunalni nered i zatražiti povratnu informaciju o 
učinjenom.  
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 

 


