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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/15-13/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  27. kolovoza  2015. 
 
 

 
 

ZAPISNIK 
S   9. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
9. sjednica Kozale održana je  27. kolovoza 2015. (četvrtak) s početkom u 15,30 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  8. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
 
 

1. Razlika sredstava po prioritetima za 2015.g. - zamjenska lokacija 
2. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  

 
AD 1 
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  38.941,25 kn  s PDV-om koja 
je potrebno utrošiti u ovoj godini, na novu zamjensku lokaciju.  
 
Zaključak:  O razlici sredstava po prioritetima za 2015. godinu  i novoj zamjenskoj lokaciji  
Vijeće će raspravljati tek nakon što od predstavnika Rijeka prometa d.d. gospodina Lea 
Kurelića  dobije informacije sa koje pozicija je ta razlika sredstava. 
 

AD 2

AD 2AD 2

AD 2 

  

 

Članica VMO Biserka Stefan izrazila je nezadovoljstvo dobivenim odgovorom od KD Autotrolej 
d.o.o. glede uvođenja mini bus linije na relaciji gradska tržnica – Kozala. 
Zamjenik predsjednice VMO Sanjin Matijević također je nezadovoljan sporošću provedbe  
dogovora oko promjene trase noćne linije 103.  
 
Zaključak:  Zatražiti sastanak sa predstavnicima Autotroleja d.o.o. na kojem bi se tražilo 
pojašnjenje  koji su to tehnički nedostaci radi kojih se ne može uvesti mini bus na 
traženoj relaciji i kad se kreće u realizaciju sa promjenom trase linije 103. 
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AD 3 
Predsjednica VMO Kozala, Renate Tomić je obavijestila vijećnike da još nije dobiven odgovor na 
zamolbu o ugradnji tajmera na boćalištu. Rekreativci se neprestano žale, a ni nakon usmenih i ni 
pismenih zamolbi " Odjelu za sport i tehničku kulturu" ništa nije učinjeno. Predlažila je da tajnica 
pošalje požurnicu g.  Načinoviću. 
 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su se složili s prijedlogom gospođe Tomić. 
 
 
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 
 

 
 


