
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 

s ponovljene konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Kozala od  1. prosinca  2014. 
godine, održane u prostorijama MO, Volčićev trg 2. 

 
Sjednicu je u 17:00 sati otvorio privremeni predsjedatelj, Lucian Vukelić, koji je izabran na tu 
funkciju na konstituirajućoj sjednici održanoj  25. studenoga 2014.godine tj. na sjednici na kojoj 
vijećnici  nisu uspjeli ni drugom krugu glasovanja izabrati  predsjednika vijeća, te je predsjedatelj 
Lucian Vukelić morao prekinuti sjednicu Vijeća sa točkom (4) Izbor predsjednika i zamjenika VMO 
Kozala.  
Nakon uvoda i pozdravne riječi  Lucian Vukelić pozvao je prisutnog referenta za mjesnu 
samoupravu Dragicu Šibenik da izvrši prozivku članova Vijeća mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrđeno da sjednici prisustvuje 5  članova Vijeća od ukupno  5  
koliko je propisano Statutom Grada Rijeke. 
 
Lucian Vukelić  potom je predložio sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
2. Razno 
 
i pozvao članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je  jednoglasno.  
 
 

Točka 4. 
 

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
 

Na zahtjev Predsjedatelja,  referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove Vijeća da 
su prema Statutu Grada Rijeke tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća 
mjesnog odbora te je objasnio tijek provođenja izbora prema sljedećem:  

Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine i to 
većinom glasova svih članova vijeća.  

Referent za mjesnu samoupravu objasnio je da su Izmjenama i dopunama  Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 144/12) u članku 62. Zakona u stavku 1. riječi 
„tajnim glasanjem“ zamijenjene riječima „većinom glasova svih članova“. Statutom Grada Rijeke, 
niti Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke nije određeno kako 
će Vijeće glasovati, te se predlaže biranje predsjednika javnim glasovanjem. 

U slučaju odabira tajnog glasovanja, vijećnici će glasovati putem listića na kojem svaki član 
Vijeća zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata za predsjednika Vijeća. Kandidati 
su na listiću poredani prema abecednom redu prezimena. Za predsjednika Vijeća izabran je 
kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Vijeća.  
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Zamjenik predsjednika bira se na način i po postupku propisanim za izbor predsjednika. 
 
Predsjedatelj, Lucian Vukelić otvorio je raspravu o načinu biranja predsjednika Vijeća. 

Vijeće je donijelo slijedeći  
Zaključak 

 
Vijeće Mjesnog odbora Kozala  birati će predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 

javnim  glasovanjem.. 
 
Predsjedatelj, Lucian Vukelić pozvao je  članove da podnesu prijedloge kandidata za 

predsjednika Vijeća. Podneseni su slijedeći prijedlozi: 
1. Prijedlog za kandidata (Luciana Vukelića) podnio je usmeno  član vijeća: Grgo 

Rukavina 
2. Prijedlog za kandidata (Sanjina Matijevića) podnijela jeje usmeno  članica vijeća: 

Biserka Stefan 
3. Prijedlog za kandidata (Renatu Tomić) podnio je usmeno  članica vijeća: Renata Tomić 

 
Predsjedatelj, Lucian Vukelić pozvao je članove vijeća da glasuju o prvom predloženom 

kandidatu dizanjem ruku.  
Nakon završetka glasovanja za kandidata (Luciana Vukelića glasovala su 2 člana vijeća.  
Za kanditata (Sanjina Matijevića) glasovala su 2 člana  vijeća, a za trećeg kandidata 

(Renatu Tomić) glasovala je jedna članioca vijeća. 
 
 
 
Lucian Vukelić utvrđuje da u prvom krugu nitko od predloženih kandidata nije dobio većinu 

glasova, te proglašava  stanku od 15 minuta, nakon čega će se ponovno glasovati.  Nakon 15 
minuta   Predsjedatelj, Lucian Vukelić pozvao je  članove da podnesu prijedloge kandidata za izbor 
predsjednika Vijeća. Podneseni su slijedeći prijedlozi: 

4. Prijedlog za kandidata (Luciana Vukelića) podnio je usmeno  član vijeća: Grgo 
Rukavina 

5. Prijedlog za kandidata (Sanjina Matijevića) podnijela jeje usmeno  članica vijeća: 
Biserka Stefan 

6. Prijedlog za kandidata (Renatu Tomić) podnio je usmeno  članica vijeća: Renata Tomić 
 

Predsjedatelj, Lucian Vukelić pozvao je članove vijeća da glasuju o prvom predloženom 
kandidatu dizanjem ruku.  

Nakon završetka glasovanja za kandidata (Luciana Vukelića ) glasovala su 2 člana vijeća.  
 
Za kanditata (Sanjina Matijevića) glasovala su 2 člana  vijeća, a za trećeg kandidata 

(Renatu Tomić) glasovala je jedna članioca vijeća. 
 
Kako ni u drugom krugu glasovanja nitko od predloženih kandidata za predsjednika VMO 

Kozala nije dobio natpolovičnu većinu glasova Predsjedatelj Lucian Vukelić prekida i ovu 
ponavljajuću konstituirajuću sjednicu. 

 
 
 

Sjednica je prekinuta  u 18  sati. 
 
U Rijeci, 1. 12. 2014. godine. 
 
 
 
  Predsjedatelj         Tajnica 
  Lucian Vukelić             Dragica Šibenik  
   


