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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/15-13/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  20. veljače  2015. 
 
 

 

ZAPISNIK 
S   4. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
4. sjednica Kozale održana je 20. veljače 2015. (petak) 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 Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  3. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o fiskalna odgovornost za 2014. 
2. Zamolba Franjevačkog  svjetovnog reda, Mjesno bratstvo Trsat za osvjetljenje javne 

površine u Baštijanovoj ulici iza k.br. 25a prema  groblju 
3. Zamolba  Župe sv. Romualda  i Svih Svetih za postavljanje javne rasvjete ispred Crkve 
4. Zamolba za postavljanje rukohvata u Aleksandra Mamića kod k.br. 7 
5. Dogovor  oko provedbe programa MS – Obilježavanje Dana  žena 
6. Informacija o korištenju prostorije za rad vijeća 
7. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednica Renata Tomić upoznala je Vijećnike s Uredbama fiskalne odgovornosti kojim se 
propisuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, ali jača i odgovornost za zakonito 
namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava. Temeljem Uredbe o sastavljanju i 
predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila predsjednici vijeća 
mjesnih odbora kao čelnici mjesnih odbora na području Grada Rijeke bili su obvezni potpisati 
Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014.g. kao  proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave 
(Proračuna Grada Rijeke). 
 
Vijeća mjesnih odbora svoje programske  aktivnosti predlažu i provode u skladu uputama Odjela 
za gradsku upravu i samoupravu kako u pogledu pisanja prijedloga programa i izvještaja o 
realizaciji programa, tako i uputama o financiranju programske aktivnosti kao vođenje cjelokupne 
financijske operative, a u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na 
području grada Rijeke. 
 

 Zaključak: Informacije o fiskalnoj odgovornosti primljene je na znanje 
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AD  2 
Predsjednica VMO Kozala  je obavijestila je Vijeće o zamolbi Franjevačkog  svjetovnog reda, 
Mjesno bratstvo Trsat, u kojoj mole vijeće da im pomognu u osvjetljenju javne površine u 
Baštijanovoj ulici iza k.br. 25a  prema  groblju 
 
Zaključak: Vijeće smatra zamolbu Franjevačkog svjetovnog reda opravdana Zamolbu 
proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke i zatražiti njihovo stručno mišljenje.  

 
  

AD 3 
Vijeću se pismenim putem obratila Župa sv. Romualda i Svih Svetih, Baštijanova 25 u kojoj mole 
vijeće da im se postavi  javna  rasvjeta na uz stepenište u Baštijanovoj ulici, ispod crkve. 
 
Zaključak: Vijeće smatra zahtjev Župe opravdanim, te donosi odluku da se ponovno 
obrati nadležnim službama Grada Rijeke . 
 
 
AD 4 
Predsjednica vijeća, Renata Tomić  je izvijestla je prisutne vijećnike  o prispjeloj primjedbi (e-
mailom)  gospodina Dubrović  iz Aleksandra Mamića k.br.7  na postavljanje rukohvata u ulici 
Aleksandra Mamića  kod br. 7  i da je iznenađen da je rukohvat postavljen uz cestu sa zadnje 
strane zgrade umjesto uz stazu kojom prolaze ljudi. 
 
Zaključak:  gospodinu Dubrovic poslati  odgovor u kojem je potrebno navesti da 
zanemaruje činjenicu da je rukohvat postavljen na traženje građana i to upravo na 
nizbrdici koja je javna i koju koriste i drugi stanari ulica Aleksandra Mamica i Bastijanove 
(poglavito kucni broj 9), a rukohvat je upravo tamo nuzan jer je nagib tog prolaza dosta 
velik i po kisi se pogotovo tesko kretati onuda. Obavijestiti ga  da je postavljanje 
rukohvata financirano  iz Prioriteta MO Kozala za 2014.  pa ukoliko g. Dubrovic smatra da 
je rukohvat potreban i s druge strane zgrade uz stazu, Vijeće nema ništa protiv 
postavljanja rukohvata, ukoliko za to bude financijskih sredstava. 
 
 
AD 5 
Predsjednica Vijeća, Renata Tomić  je obavijestila je prisutne vijećnike da su u toku pripreme za 
realizaciju Dana žena. Dan žena održao bi se u subotu 7. ožujka  u zgradi  mjesnog odbora. U 
kulturnom dijelu programa učestvovat će : Valter,Maja i Nataša Veljak, Zbor udruge oboljelih od 
cerebralne paralize, UKPD "Dnjipro", Schola cantorum Rijeka-KUD Fratellanza, pjesnikinja  
Ivana Klovar i ženski pjevački zbor  Kluba starijih osoba Belveder-Kozala. 
 

Zaklju

ZakljuZaklju

Zaključak
akak

ak: Vijećnici su usvojili prijedlog predsjednice Vijeća. 
 
 
AD 6 
Predsjednica VMO Kozala, Renata Tomić informira je  prisutne vijećnike o zahtjevu predsjednika 
MO Brašćine-Pulac upućenog Direkciji za mjesnu samoupravu  kojim predlaže OGU i 
samoupravu da se predsjedniku i članovima vijeća odobri jedna primjerena prostorija za rad. 
Navedena  prostorija bi služila za prijem građana i mogućnost članova vijeća da mogu ponekad 
raditi svoj posao u uredu.  
Predsjednica napominje da  je sa zahtjevom predsjednika VMO  "Brašćine-Pulac" upoznata  tek 
kad je ravnateljica Direkcije MS, Dragica Fadljević tražila  očitovanje od MO Kozala. 
 

Zaklju

ZakljuZaklju

Zaključak
akak

ak: Informacije o  zahtjevu VMO Brašćine-Pulac  primljene je na znanje. 
 
AD 7 
Predsjednica VMO Kozala, Renata Tomić informira je prisutne vijećnike o problemima  s 
kontejnerima u ulici gdje ona stanuje. Predsjednica  navodi da su kontejneri nepropisno 
postavljeni, raspoređeni po cijeloj ulici i razbacani, sa hrpom smeća oko njih.  
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Zaklju

ZakljuZaklju

Zaključak
akak

ak: Predsjednica vijeća, Renata Tomić nakon što izvrši očevid u Brajšinoj, 
Baštijanovoj, Ante Kovačića i ulici  V.Novaka   zatražiti će od KD Čistoća da se kontejneri 
propisno postave.  
 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3 ) stranice.                                                                                                                  
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednica VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Renata Tomić 
 

 


