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VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
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ZAPISNIK 
S   43. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
43. sjednica Kozale održana je 25. veljače 2014. (utorak) s početkom u 18 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  
- Sanjin Matijević,  član VMO 
- Pavao Komadina, član VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  42.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik  VMO i predložilo slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacija o fiskalnoj odgovornosti za 2013.godinu 
2. Zahtjev predstavnika stanara Laginjine 16 a, za proširenje javne rasvjete  

izmeñu k.br.16 a u Laginjinoj ulici i k.br. 11 u Trinajstićevoj ulici. 
3. Razno  

 
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 2013.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 
Zamjenica predsjednika, Renata Tomić informira je  prisutne vijećnike o pristiglom 
zahtjevu stanara Krune Horinžeka, Laginjina 16 a,  kojim moli Vijeće  da se hitno  
poduzmu radnje da se na pješačkom putu koji vodi od Brajšine ulice, ispod Marketa 
pored zgrade Laginjina 16a prema  ambulanti i Laginjinoj ulici postavi jedno rasvjetno 
tijelo koje bi ga osvijetlilo,  

 
Zaključak: 
 
Zahtjev stanara smatra se opravdanim, te Vijeće daje pozitivno mišljenje za 
postavljanje javne rasvjete na pješačkom putu od Brajšine prema Laginjinoj 
ulici. Kako su sredstva za prioritete 2014.godine,  MO Kozala već rasporeñena, 
Vijeće predlaže da se ti radovi  financiraju iz sredstava redovnog održavanja. 
 
 
AD 3 
Zamjenica predsjednika je obavijestio Vijeće o održanom sastanku u KD Kozala a u 
svezi održavanje groblja 2014. 
  
Zaključak: 
Informacija  primljena na znanje. 
   
 
AD 4 
Zamjenica predsjednika je obavijestio Vijeće o održanom sastanku sa KD Čistoća a 
na temu  selektivno prikupljanja otpada. 
  

 
Zaključak: 
Informacija  primljena na znanje. 
   
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2 ) stranice.                                                                                                                
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 
 


