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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/15-13/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  29. rujna  2015. 
 
 

 
 

ZAPISNIK 
S   11. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
11. sjednica Kozale održana je  29. 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  10. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Programa rada za 2016. godinu 
2. Obilježavanje mjesta za dostavu, te postavljanje lanca sa lokotom (između gljiva)  
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednica VMO, Renata Tomić je nazočnim vijećnicima dala na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Kozala za 2016. godinu financiranih ili  
sufinanciranih iz sredstava odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za 
realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna, od čega se za Dane Kozale traži 
6.240,oo kuna, te za Doček Djeda Božićnjaka 7.660,00 kuna. Isto tako, planira se 
realizirati programe iz područja zdravstva: organizacija akcije mjerenja tlaka i šećera u 
krvi,praćenje aktivnosti Dobrovoljnih darivatelja krvi te aktivno uključivanje u akcije 
Crvenog križa. Također je nazočnim vijećnicima dala na raspravu prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2016. godinu u području sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Kozala, prijedlog Programa 
rada Vijeća MO za 2016. 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 2016. godinu u području ekoloških aktivnosti građana mjesnih odbora 
na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Kozala. 
 
.Zaključak: Vijeće MO Kozala jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
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Doček Djeda Božićnjaka  planira se i ove godine u Osnovnoj školi "Kozala",  gdje će se 
održati 
priredba, oko 15. prosinca, uz nastup školske i  djece iz vrtića Vidrice, uz  dolazak Djeda 
Božićnjaka. Nabava slatkih poklon paketa za djecu realizirana je kroz Program rada Vijeća 
za 2015. godinu. 
Zaključak: Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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Predsjednica VMO, Renata Tomić  osvrnula se i na problem sve češće pomicanje 
betonskih gljiva radi nepropisnog parkiranju na Volčićevom trgu.  Predlaže da Vijeće 
zatraži od Rijeka prometa da se između  pomaknutih gljiva postavi lanac sa lokotom, te 
da se ispred (s desne strane ulaza u MO)  postavi horizontalna signalizacija uz prometni 
znak "SAMO ZA DOSTAVU". 

 

  

 

Zaključak: Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  
    
 
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 
 

 
 


