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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
KLASA: 026-02/16-13/7  
URBROJ: 2170-01-09-10-16-2 
Rijeka,  30. kolovoza  2016. 
 
  

ZAPISNIK 
S   21. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
21. sjednica Kozale održana je  30. kolovoza 2016. (utorak) s početkom u 12 sati u prostorijama 
MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Renata Tomić, predsjednica VMO  
- Sanjin Matijević, zamjenik predsjednice VMO 
- Grga Rukavina, član VMO  
- Željko Matanović, član VMO 
- Biserka Stefan, članica VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  20. sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Promjene u sazivu VMO Kozala u mandatu 2014.-2018.g. 
2. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Renata Tomić, predsjednica VMO Kozala obavijestila je nazočne vijećnike o koalicijskom dogovoru 
HNS- a  i SDP-a  da na polovici mandata ona kao i njen zamjenik g. Sanjin Matijević podnesu 
neopozive ostavke na mjesto predsjednice odnosno zamjenika predsjednice Vijeća MO Kozala, te 
da je na ovoj sjednici potrebno izvršiti izbor novih čelnih ljudi VMO Kozala. 
 
AD 1 
Temeljem dostavljenog dopisa dosadašnja predsjednica Renata Tomić daje neopozivu ostavku na 
mjesto predsjednice Vijeća, otvorena je prva točka sjednice kojom je predsjedavajuća Renata 
Tomić pozvala vijećnike da javnim glasovanjem izaberu novog predsjednika Vijeća. Nakon javnog 
glasovanja, jednoglasno je za predsjednika Vijeća MO Kozala izabran Sanjin Matijević. 
Novoizabrani predsjednik Vijeća zahvalio se nazočnim na dobivenom povjerenju, te pozvao 
nazočne da javnim glasovanjem se izvrši izbor zamjenika predsjednika Vijeća. Nakon završenog 
javnog glasovanja jednoglasno je za predsjednicu Vijeća MO Kozala izabrana Renata 
Tomić.Novoizabrana zamjenica predsjednika zahvalila se nazočnima na dobivenom povjerenju. 
 
Zaključak:   
 
Renata Tomić podnosi neopozivu ostavku na mjesto predsjednice VMO 
Sanjin Matijević podnosi neopozivu ostavku na mjesto zamjenika VMO Kozala 
Izabran je predsjednik Vijeća MO Kozala Sanjin Matijević koji je na ovoj funkciji zamjenio 
dosadašnju predsjednicu Renatu Tomić. 
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Izabrana je zamjenica predsjednika Vijeća MO Kozala, Renata Tomić  koja je na ovoj 
funkcijni zamjenila dosadašnjeg zamjenika predsjednice Sanjina Matijevića. 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO Kozala Sanjin Matijević dalje predlaže da se unutar uobičajne prakse za osobe 
ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu ovlaste predsajednik VMO Kozala Sanjin 
Matijević i zamjenica predsjednika VMO Kozala Renata Tomić.  Prijedlog je jednoglasno usvojen od 
vijećnika. 
 
 
Zaključak: 
 osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu su predsjednik VMO Kozala 
Sanjin Matijević i zamjenica predsjednika Renata Tomić.  
 
 
 
  
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 15 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2 ) stranice.                                                                                                                  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
   
 
 
 
 
 

 


