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ZAPISNIK 
S   14. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
14. sjednica Kozale održana je  3. prosinca  2015. (srijeda) s početkom u 16,30 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  13. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložilla slijedeći 
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Financijski plan VMO Kozala za 2016.g. – usvajanje 
2. Razno - informacije i zamolbe građana 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1. 
Predsjednica Vijeća Renata Tomić je dala na raspravu prijedlog Financijskog plana za 2016. i 
projekciju za 2017. i 2018. godinu. Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći 
 
 Zaključak: Usvaja se Financijski plan MO Kozala za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. 
godinu. 
 
AD 2. 
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  11.775,63kn  s PDV-om koja 
je potrebno utrošiti u ovoj godini, na novu zamjensku lokaciju.  
 
Zaključak: Preostala sredstva u iznosu od 11.775,63 kn s PDV-om utrošiti za sanaciju 
nogostupa u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja  9, 26 i 32 . 
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AD 3. 
Vijeću su pristigli dopisi i obavijesti: 
 
- Dopis gospođe Lare Stipaničev, V.Novaka 2 o ostavljenom građevinskom materijalu ispod 

nebodera. 
 
Zaključak:  
Vijeće je donijelo zaključak  da će prijavu proslijediti  nadležnim službama Grada. 
 
- Usmena obavijest gospođe Stefan o uništenom rukohvatu (izmetom golubova) na stepeništu 

Stuba  Alberta Anđelovića . 
 
Zaključak:  
Vijeće je donijelo zaključak  da će prijavu proslijediti Rijeka prometu d.o.o i zatražiti 
postavljanje novog rukohvata kao i premještaj rukohvata na lijevu stranu. 
 
- Temeljem prijave OŠ Kozala upućena je obavijest komunalnom redarstvu o urušavanju 

krova sa k.br. 19 u ulici  Ante Kovačića. 
. 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala je navedeno primilo na znanje. Kako je e-mail upućen Komunalnoj 
inspekciji i komunalnom redarstvu, očekuje se odgovor stručnih i nadležnih službi. 
 
- Putem tajništva upućena je obavijest Direkciji za prometno redarstvo o nepropisnom 

parkiranju na području Kozale, poglavito na Volčićevom trgu i Baštijanovoj ulici. 
 
Zaključak: 
Vijeće  se pismenim putem obratiti  nadležnim službama Grada sa sveukupnim 
problemima radi nepropisnog parkiranja na Kozali, kao i traženjem poduzimanja 
represivnih mjera prema počiniteljima prekršaja. 
 
  
- Dopis gospođe Ruže Kos, Priles 25, Sveti Đurđ kojim traži prigodnu prodaju božićnih stabala  

ispred MO Kozala, na Volčićevom trgu. 
 
Zaključak:  
Vijeće nema ništa protiv prodaje božićnih stabala ispred MO Kozala, Volčićev trg 2, 
ukoliko gospođa od nadležnih službi Grada ishodi sve potrebne dozvole za prigodnu 
prodaju na trgu. 
 
- Predstavnik Grupe navijača HNK Rijeka (Cico) iskazao je interes za iscrtavanje grafita na 

betonskim graničnicima (žutim gljivama) na trgu ispred MO Kozala ili na bilo kojem zidu na 
području Kozale. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO podržava spomenutu inicijativu, te će zatražiti od grada Rijeke, Odjela za 
urbanizam njihovo očitovanje glede navedenog. 

 
 

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 


