
 1

 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/15-13/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  22. rujna  2015. 
 
 

 
 

ZAPISNIK 
S   10. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
10. sjednica Kozale održana je  22. rujna  2015. (utorak) 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  
- Željko Matanović, član VMO 
- Biserka Stefan, članica VMO  i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  9. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložilla slijedeći 
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Razlika sredstava po prioritetima za 2015.g. - zamjenska lokacija 
2. Donošenje zaključka o obilježavanju Dana MO Kozala 
3. Programi rada za 2016.godinu (upute za izradu)  
4. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednica VMO, Renata Tomić je obavijestila nazočne o pristiglom e-mailu Rijeka prometa 
d.d. , kojim nas obavještavaju da je po prioritetima za 2015. godinu nakon provedenih postupaka 
te shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila se razlika od  38.941,25 kn  s PDV-om koja 
je potrebno utrošiti u ovoj godini, na novu zamjensku lokaciju.  
 
Zaključak: Preostala sredstva u iznosu od 38.941,25 kn, s PDV-om utrošiti za sanaciju 
dijela kolnika i nogostupa od k.br. 26 u Baštijanovoj ulici  do  k.br. 54 u Baštijanovoj ulici. 

 

AD 2

AD 2AD 2

AD 2 

  

 

 
Predsjednica VMO, Renata Tomić  je nazočnim vijećnicima dala na raspravu prijedlog o 
kojem se još prošle godine raspravljalo na Vijeću: Inicijativu Vijeća MO Kozala o obilježavanju 
Dana mjesnog odbora Kozala. 
  

   Zaključak: da se u sklopu  blagdana sv. Romulanda  (19. lipnja), po kojem nosi ime 
crkva na Kozali,  počne  svečano obilježavati i  Dan MO Kozala.  
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AD 3 
Predsjednica VMO Kozala, Renate Tomić je prisutnima u kratkim crtama izložila Upute za 
prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora, a koje predstavljaju temelj za donošenje 
Programa rada za 2016.g.  a koje financira Odjel za gradsku samoupravu upravu i drugi resorni 
gradski odjeli.  

Zaklju

ZakljuZaklju

Zaključak:

ak:ak:

ak:Načelno su prihvaćeni programi za obilježavanje Dana MO, eko akcije, akcije 
uređenja, akciju poduzetništva, sportskog programa, za održavanje prigodne predstave za djecu 
u predblagdansko vrijeme u mjesecu prosincu.  Usvajanje navedenih i eventualno nekih novih 
programa obavit će se na sjednici koja će se održati 29. rujna 2015.g. 
 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 18,30 
sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                  
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednica VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Renata Tomić 
 

 
 


