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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/15-13/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  14. svibnja  2015. 
 
 

 

ZAPISNIK 
S   7. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
7. sjednica Kozale održana je  14. svibnja 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  6. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložilla slijedeći 
 

DNEVNI RED: 
 
 

1. Rebalans financijskog plana za 2015.godinu 
2. Izvješće o  realizaciji programa MS, ekološka akcija "Za naše Vidrice". 
3. Izvješće o  realizaciji programa MS, čišćenje u Baštijanovoj. 
4. Izvješće o  realizaciji  dijela programa sporta "Turnir u boćanju". 
5. Nadopuna prijedloga prioriteta malih komunalnih zahvata za 2016.godinu. 
6. Dogovor o realizaciji programa poduzetništva "Birajmo naj okućnicu". 
7. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednica VMO Renata Tomić dala je na raspravu prisutnim vijećnicima rebalans 
Financijskog plana za 2015.godinu, s obzirom da je došlo do izmjena u Financijskom planu, 
odnosno promjeni pozicija u programu sporta i programu mjesne samouprave (likovnoj 
radionici). 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo  Rebalans financijskog plana MO Kozala za 2015. godinu 
 

AD 2

AD 2AD 2

AD 2 

  

 

Predsjednica Vijeća Renata Tomić  dala je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu:Ekološka akcija  "Za naše Vidrice". 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu rada za 2015.godinu, 
Ekološka akcija " Za naše Vidrice". 
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AD 3

AD 3AD 3

AD 3 

  

 

Predsjednica Vijeća Renata Tomić  dala je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu: Čišćenje i uređenje u Baštijanovoj ulici kod kod kućnog broja 25a 
(Prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje). 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu rada za 2015. godinu, 
čišćenje i uređenje  u Baštijanovoj ulici iza kućnog broja 25a  (Prihvatilište za beskućnike 
"Ruže sv. Franje"). 
 
 
AD  4 
 
Nazočni su izrazili zadovoljstvo provedbom sportskog programa  " Turnir u boćanju" koji se 9. 
svibnja  o.g. održao na boćalištu Kozala. Nakon cjelodnevne nadmetanja slavile su ekipe : 
Neptuna,Bezimeni,Belvedera i Sendvići.  Kao i za svaki program, od strane Odjela za sport 
financirana je kupnja pehara, a od Odjela za mjesnu samoupravu data su skromna sredstva za 
kupnju sokova.  
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD 

AD AD 

AD 5
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Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje dostavila je  VMO 
dopis  vezan za zahtjev gospodina Katalinića. U dopisu navode  ukoliko VMO smatra 
premještanje autobusnog stajališta sa postojećeg stajališta  kod kućnog broja 30 na novu 
lokaciju  između kućnog broja  26-28 u istoj ulici prioritetnim zahvatom da se razmotri mogućnost 
financiranja premještanja iz prioritetnih sredstava MO Kozala. 
Zaključak: 
Vijeće navedeno smatra prioritetnim, te uvrštava u prijedlog prioriteta za 2016. 
 
 
AD 6 
Obzirom na planirani program Vijeća MO Kozala, tijekom mjeseca svibnja trebao bi se održati 
ostatak sportskog programa (turnir u briškuli i trešeti i turnir u školi) te planirani program 
poduzetništva i to: izbor za najljepšu okućnicu. Nakon  dulje rasprave,nazočni su 
 

Zaklju

ZakljuZaklju

Zaključili

iliili

ili 

  

 

U komisiju za izbor najljepšu okućnice imenuju se: Sanjin Matijević, Renata Tomić i 
Biserka Stefan. Zadak komisije je da izvrši izbor najljepših okućnice, za prva 3 mjesta,te 
da naprave raspodjelu sredstava za učesnike akcije. Podjela priznanja i poklon bonova za 
program "Birajmo najljepšu okućnicu" , te podjela priznanja za turnir u briškuli i trešeti 
održat će se u subotu, 30. svibnja 2015.godine, s početkom u 15 sati. 
  
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                  
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednica VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Renata Tomić 
 

 


