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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/14-13/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  8.12. 2014. godine 
 
 

 
 

ZAPISNIK 
S   1. SJEDNICE VMO KOZALA 

  
1. sjednica Kozale održana je  8. prosinca 2014. (ponedjeljak) s početkom u 16 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  
- Biserka Stefan,  član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO Kozala 
 
Odsutan: Lucian Vukelić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa  Konstituirajuće sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

DNEVNI RED 
 

1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu 
      mjesnog odbora 
2.  Usvajanje pravila Mjesnog odbora Kozala 
3. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Kozala Usvajanje pravilnika o 

nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora 
5.  Usvajanje Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu 
6.  Prijedlog programa rada za 2015. godinu 
7.  Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Članovi VMO predložili su da se za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO 
imenuje predsjednica, Renata Tomić i zamjenika predsjednice, Sanjina Matijevića. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala jednoglasno je usvojilo prijedlog da predsjednica Renata 
Tomić i zamjenik Sanjin Matijević budu ovlaštene osobe za raspolaganje 
sredstvima na žiro-računu MO. 
 
AD 2 
 
Tajnica MO Kozala, Dragica šibenik ukratko je objasnila Pravila MO Kozala osvrnuvši 
se na članak 23., a u vezi broja članovca Vijeća koji mogu predložitti promjenu Pravila. 
Na predložena Pravila Mjesnog odbora Kozala nije bilo primjedbi.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala jednoglasno je usvojilo Pravila Mjesnog odbora Kozala čime je 
prestao važiti Pravilnik od 13. lipnja 21010.god. 
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AD 3 
Na predloženi Pravilnik o radu Vijeća MO Kozala osvrnula se tajnica MO, Dragica Šibenik uz 
napomenu na članke 8, 20 i 21. a u vezi  načina izbora predsjednika VMO, broja članova 
VMO koji mogu zatražiti  sazivanje sjednica i rokova za dostavu poziva članovima VMO.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala jednoglasno je usvojilo Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Kozala čime je prestao važiti Poslovnik od 13. lipnja 2010.god  
 
AD 4 
 
Na predloženi Pravilnik o nagrađivanju fizičkih  i pravnik osoba za doprinos u radu Mjesnog 
odbora članovi VMO nisu imali primjedbi te je predloženo usvajanje istoga. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće MO Kozala jednoglasno je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba. 
 
 
AD 5 
Predsjednica Vijeća,Renata Tomić dala je na raspravu prijedlog redoslijeda prioriteta 
komunalne infrastrukture za 2015. Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći 
  
Zaključak: 
Usvaja se lista prioriteta po slijedećem redoslijedu: 
 
1. Sanacija dijela kolnika kod kućnog broja 31 u Brajšinoj ulici 

2. Sanacija dijela kolnika u Ulici Bože Milanovića od kućnog broja 27 do kućnog broja 
31 

3. Sanacija dijela kolnika od Volčićevog trga kućni broj 2 do Ulice Petra Kobeka kućnog 
broja 13  

4. Postava tabela sa znakom "zabranjeno za pse" u sve parkove na Kozali 

5. Postava slavine sa pitkom vodom u parku Kozala na Volčićevom trgu 

6. Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 12 i kućnog broja 14  

7. Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 14 i kućnog broja 16, 
te uklanjanje ostatka betonskog temelja 

8. Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora 

 
AD 6 
 
Predsjednica Vijeća, Renata Tomić dala je na raspravu prijedlog Programskih aktivnosti 
mjesnog odbora Kozala za 2015. godinu financiranih ili sufinanciranih iz sredstava odjela za 
gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 
20.000,00 kuna. 
 
Zaključak: 
 
 Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća MO Kozala za 2015. godinu, te 
zaključilo da se program dostavi Odjelu za gradsku upravu i samoupravu. 
 

a) Vijeće je jednoglasno usvojilo programske aktivnosti Vijeća MO Kozala za 
2015. 

- „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor"-OGU za poduzetništvo i Odj. za 
gradsku upravu i samoupravu . 
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- Ekološke akcije „Lijepa škola“ i  DV Kvarner - OGU za  urbanizam, ekologiju  
- Sportski turnir u boćanju , košarci i briškuli i trešeti-OGU za sport i Odj. za 

gradsku upravu i samoupravu  
- „Mjerenje tlaka i šećera u krvi“ - OGU za zdravstvo i soc. skrb   
- „Obilježavanje „Međunarodnog dana žena-8.marta“- Odj. za gradsku samoupravu 

i upravu 
- „Likovna radionica za djecu predškolskog uzrasta“- Odj. za gradsku samoupravu i 

upravu   
- Doček Djeda Božićnjaka 2015.“ – Odj. za gradsku za samoupravu i upravu   
- Čišćenje i uređenje prostora u Baštijanovoj ulici  oko i iza k.br.25a 
 

AD 7 
 
Predsjednica Vijeća, Renata Tomić je navela da su sve pripreme za doček Djeda Božićnjaka 
na Kozali gotove. Ukratko je izložio cjelokupni program i navela poduzete radnje. 
 
Zaključak  

- Vijeće je informaciju primilo na znanje. Zadužuje se zam.pred. Sanjin Matijević i 
tajnica MO da se pobrinu za izradu pozivnica i nabavku slatkih paketića. 

 
AD 8 
 
Predsjednica Vijeća, Renata Tomić  upoznala je vijećnike   s Odlukom o korištenju prostora 
mjesne samouprave. Navela je da prostor  koji se  daje na povremeno korištenje je od Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu, u njemu imaju sjedište sva tri  mjesna odbora  tj. MO 
Kozala, MOBrašćine–Pulac i MO Belveder  ali da bi se olakšalo sklapanje Ugovora s  
korisnicima  Odjel za gradsku samoupravu i upravu  za  davanje mišljenja – na  pristigle 
zahtjeve.zadužio je MO Kozala, što znači  svaki zahtjev bi trebao ići na razmatranje na 
sjednicu.   
 
Zaključak  

- Vijeće  smatra da   zbog velikog broja korisnika zahtjevi se neće razmatrati na 
sjednicama vijeća već je suglasno ukoliko ima slobodna termina da zahtjeve 
potpiše predsjednica VMO ili njen zamjenik. 

 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zahvalila se nazočnima, te 
zakazala drugu radnu sjednicu za 17. prosinca u 17 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3 ) stranice.                                                                                                                  
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednica  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Renata Tomić 
 
 
 


