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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
KLASA: 026-02/16-13/9  
URBROJ: 2170-01-09-10-16-2 
Rijeka,  27. listopada  2016. 
  

ZAPISNIK 
S   23. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
23. sjednica Kozale održana je  27. listopada 2016. (četvrtak) s početkom u 16 sati u prostorijama 
MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Sanjin Matijević, predsjednik VMO 
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Grga Rukavina, član VMO  
- Željko Matanović, član VMO 
- Biserka Stefan, članica VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  22. sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlog programa rada za  2017.g. 
2. Razno 

 
AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programskih 
aktivnosti mjesnog odbora Kozala za 2017. godinu financiranih iz sredstava odjela za gradsku 
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna, 
koji uključuje Dan MO Kozala, te Doček Djeda Božićnjaka. Predsjednik VMO je nazočnim 
vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2017. godinu u području 
sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana mjesnih odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za 
MO Kozala, prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2017. godinu u akciji Birajmo najljepšu 
okućnicu, balkoni i prozor mjesnih odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Kozala, 
prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2017. godinu u području ekoloških aktivnosti građana 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Kozala. 
 
Zaključak: 
Prijedlozi u potpunosti prihvaćeni 
 
 
AD 2 
Zbog premale dvorane, a velikog broja djece u MO doček Djeda Božićnjaka planira se i ove godine 
organizirati u Osnovnoj školi "Kozala". Sama svečanost dočeka Djeda Božićnjaka predlaže se za 
dan, 8. prosinca 2016., uz nastup školske djece, djece iz Dječjeg vrtića Vidrice, DŠR „Zumba“ i  
dolazak Djeda Božićnjaka. Detalji oko nabave slatkih poklon paketa za djecu dogovoriti će se na 
slijedećoj sjednici. 
 
Zaključak: 
Informacija primljena na znanje 
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AD 3 
Prigovor g-đe Zorke Kisić, na postavljene prometne znakove u ulici  Mići Voljak 4, kao i odgovor 
Vijeća proslijediti Rijeka prometu gospodinu Klobučaru s molbom da istoj dostave ponovno pisani 
odgovor. 
 

Zaključak: 
Informacija primljena na znanje 
 
 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je nazočne vijećnike o podnesku Koviljke Matušan Ilijaš 
za postavljanje stupića ispred garaža u Laginjinoj ulici između kućnog broja 22 i 16 a. 
 
Zaključak: 
Zahtjev proslijediti KD Rijeka promet uz molbu da njihove stručne službe izvrše očevid na 
prometnoj lokaciji radi opravdanosti zahtjeva za postavljanjem stupića. Također zatražiti da  Vijeće 
pismeno izvijeste o poduzetom kako bi mogli dati povratnu informaciju podnosiocu zahtjeva. 
 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 18 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2 ) stranice.                                                                                                                  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
   
 
 
 
 
 

 


