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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
KLASA: 026-02/16-13/6  
URBROJ: 2170-01-09-10-16-2 
Rijeka,  5. lipnja 2016. 
 
  

ZAPISNIK 
S   20. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
20. sjednica Kozale održana je  5. lipnja 2016. (nedjelja) s početkom u 12 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 Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  19. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Svečana sjednica povodom Dana MO 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Svečana sjednica Vijeća održana je u sklopu obilježavanja Dana Kozale. Pozdravnim govorom 
nazočnim se obratila predsjednica VMO Kozala, Renata Tomić osvrnuvši se na ono što je učinjeno 
u protekloj godini. Nakon prigodnih riječi započela je podjela zahvalnica i priznanja. Ovogodišnja 
priznanja dodijeljena su Dječjem vrtiću Vidrice,OŠ Kozala i Prihvatilištu za beskućnike Ruže sv. 
Franje za dugogodišnji rad, odgoj, obrazovanje i poboljšanje uvjeta života djece, mladih kao i 
beskućnika.  U ime nagrađenih Vijeću su se zahvalili Denis Puhar iz Dječjeg vrtića  Vidrice . 
Predsjednica Vijeća Renata Tomić  zahvalila se prisutnim uzvanicima na odazivu.  
 
AD 2 
 
Na temelju  prispjelog  e-mail-a  i saznanja da je po prioritetima MO Kozala za 2016. godinu nakon 
provedenih postupaka te shodno planiranim i ugovorenim radovima se pojavila razlika od 22.212,50 
kn, s PDV -om koju je potrebno utrošiti u ovoj godini, predloženo je da preostala sredstva  u iznosu 
od 22.212,50 kn, s PDV -om se utroše za sanaciju hodne površine između k.br. 11a (Centar za 
socijalnu skrb) u Laginjinoj ulici i Findlerovih stuba k.br. 1(DV Vidrice)  i 3. 

 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  



 2

 
 
  
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 15 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2 ) stranice.                                                                                                                  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednica VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Renata Tomić 
   
 
 
 
 
 

 


