
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

s konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnoga odbora Kozala od 20. prosinca 2018. godine, 
održane u prostorijama MO, Volčićev trg br. 2 

 
Sjednicu je u 18,30 sati otvorio Marijan Vundać kao osoba ovlaštena od strane Gradonačelnika za 
vođenje sjednice do utvrđivanja privremenog predsjedatelja sjednice.  
Nakon pozdravne riječi Marijan Vundać pozvao je prisutnu referenticu za mjesnu samoupravu 
Dragicu Šibenik da izvrši prozivku članova Vijeća Mjesnoga odbora Kozala. 
 
Referentica je izvršila prozivku te je utvrđeno da sjednici prisustvuje četvero (4) članova Vijeća od 
ukupno pet (5), koliko je propisano Statutom Grada Rijeke. 
 
Marijan Vundać potom je predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnoga odbora Kozala 
2. Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana prisega  članova Vijeća Mjesnoga odbora Kozala 
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
i pozvao članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 

 
Točka 1. 

Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnoga odbora Kozala 
 
Marijan Vundać pročitao je Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnoga odbora 
Kozala prema sljedećem:   

 
I. Utvrđuje se da je u popis birača upisano 4472 birača, od čega je glasovalo 414 

birača, te je prebrojavanjem utvrđeno 412 važećih glasačkih listića i  2 nevažeća glasačka listića. 
II. Od  važećih glasačkih listića, liste za izbor članova Vijeća Mjesnoga odbora Kozala 

dobile su glasova i broj mjesta u Vijeću prema sljedećem: 
 

Redni 
broj 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 

broj 
glasova 

broj 
mjesta 

1.  
     
    AKCIJA MLADIH – AM     
    ZVJEZDANA DONADIĆ - nositeljica liste 

26 0 

2.  
     
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
    GRGO RUKAVINA - nositelj liste 

92 1 
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3.  
    
    LISTA ZA RIJEKU – RI 
    FILIP JAKOVAC - nositelj liste 

77 1 

4.  
    
    NEZAVISNA LISTA BURA - BURA 
    BISERKA STEFAN - nositeljica liste 

21 0 

5.  

   SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –  SDP 
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
    HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI  
    DEMOKRATI – HNS 
    HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI 
    PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS 
    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 
    SANJIN MATIJEVIĆ – nositelj liste 

93 2 

6.  
 
    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
    KRISTIAN STARČIĆ – nositelj liste 

76 1 

7.  
   
    ŽIVI ZID 
    DUBRAVKA NEMARNIK – nositeljica liste 

27 0 

 
 III.     U Vijeće Mjesnog odbora KOZALA, izabrani su: 
 

    1. s kandidacijske liste 
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
    GRGO RUKAVINA - nositelj liste  

 
1. GRGO RUKAVINA 

 
             2. s kandidacijske liste 

    LISTA ZA RIJEKU – RI 
    FILIP JAKOVAC - nositelj liste 

 
1. FILIP JAKOVAC 

 
3. s kandidacijske liste 
    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
    HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 
    HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI 
    PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS 
    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS 
    SANJIN MATIJEVIĆ – nositelj liste 
 

1. SANJIN MATIJEVIĆ 
2. INES MIJIĆ 

 
4. s kandidacijske liste 
    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
    KRISTIAN STARČIĆ – nositelj liste 
 

1. KRISTIAN STARČIĆ 
 
Marijan Vundać utvrđuje se da je svih pet (5) članova Vijeća izabrano sukladno odredbama Odluke 
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" br. 14/13), te poziva članove Vijeća da prihvate Izvješće.  
 
Vijeće donosi 

 
 Zaključak 

Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima za  članove Vijeća Mjesnoga odbora Kozala. 



Točka 2. 
Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 

 
Na traženje Marijana Vundaća, referentica za mjesnu samoupravu utvrdila je da je Sanjin Matijević 
prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova te da temeljem članka 57. 
stavka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke preuzima 
vođenje sjednice kao privremeni predsjedatelj. 
 
Vijeće je nastavilo radom prema utvrđenome dnevnom redu. 
 
 

Točka 3. 
Svečana prisega članova Vijeća Mjesnoga odbora Kozala 

 
Referentica za mjesnu samoupravu uručila je prisutnim članovima Vijeća tekst prisege. 
Predsjedatelj Sanjin Matijević pozvao je vijećnike da ustanu i  pročitao tekst svečane prisege.  
 
Nakon što su vijećnici rekli “PRISEŽEM”, potpisali su tekst prisege i uručili ga predsjedatelju. 
 
 

Točka 4. 
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 

 
Na zahtjev predsjedatelja, referentica za mjesnu samoupravu izvijestila je članove Vijeća da su 
prema Statutu Grada Rijeke tijela Mjesnoga odbora Kozala Vijeće Mjesnoga odbora i predsjednik 
Vijeća Mjesnoga odbora te je objasnila 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.  

• Referentica za mjesnu samoupravu objasnila je da se sukladno članku 8. Poslovnika VMO 
Kozala biranje predsjednika provodi javnim glasovanjem. 
 

Predsjedatelj Sanjin Matijević pozvao je članove da podnesu prijedloge kandidata za predsjednika 
Vijeća. 
 
Prijedlog za kandidata Sanjina Matijevića podnijeli su usmeno članovi Vijeća Ines Mijić i Kristian 
Starčić. 
 
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj Sanjin Matijević pozvao je članove Vijeća da 
glasuju o predloženome kandidatu dizanjem ruku.  
 
Nakon završetka glasovanja za kandidata Sanjina Matijevića glasovalo je četiri (4) članova Vijeća.  
 
Predsjedatelj Sanjin Matijević utvrđuje da je većinu glasova svih članova Vijeća (jednoglasno) 
dobio kandidat Sanjin Matijević i konstatira da Vijeće Mjesnoga odbora Kozala donosi 

 
ODLUKU 

o izboru predsjednika Vijeća Mjesnoga odbora Kozala 
 

Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Kozala izabran je Sanjin Matijević. 
 

 
Nakon izbora predsjednika Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Vijeća prema 
postupku izbora za predsjednika. 
   
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević pozvao je članove Vijeća da podnesu prijedloge kandidata za 
zamjenika predsjednika Vijeća. 
 
Prijedlog za kandidata Kristiana Starčića podnijeli su usmeno članovi Vijeća Sanjin Matijević i Ines 
Mijić. 
 
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Vijeća Sanjin Matijević pozvao je članove 
Vijeća da glasuju o predloženome kandidatu dizanjem ruku.  
 



Nakon završetka glasovanja za kandidata Kristiana Starčića glasovalo je četiri (4) članova Vijeća.  
 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević utvrđuje da je većinu glasova svih članova Vijeća (jednoglasno) 
dobio kandidat Kristian Starčić i konstatira da Vijeće Mjesnoga odbora Kozala donosi 

 
ODLUKU 

o izboru zamjenika predsjednika Vijeća Mjesnoga odbora Kozala 
 

Za zamjenika predsjednika Vijeća Mjesnoga odbora Kozala izabran je Kristian Starčić. 
 
 

Točka 5. 
Razno 

 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević zahvalio se na povjerenju te je predložio da se na današnjoj 
sjednici izaberu ovlaštene osobe VMO za raspolaganje sredstvima financijskog plana i potpisivanje 
financijske dokumentacije te predlaže da uz predsjednika Vijeća kao drugi potpisnik bude zamjenik 
predsjednika Vijeća Kristian Starčić. 
 
Član Vijeća Grgo Rukavina predložio je da drugi potpisnik bude članica Vijeća Ines Mijić. 
 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević stavlja sva tri prijedloga na glasovanje te utvrđuje sljedeće: 

• Sanjin Matijević dobio je podršku četiri (4) člana Vijeća (jednoglasno) da bude prvi 
potpisnik. 

• Ines Mijić dobila je podršku jednog (1) člana Vijeća da bude druga potpisnica. 
• Kristian Starčić dobio je podršku tri (3) člana Vijeća da bude drugi potpisnik. 

 
Vijeće donosi 
 

Zaključak 
Za ovlaštene osobe za raspolaganje sredstvima financijskog plana i potpisivanje financijske 

dokumentacije biraju se Sanjin Matijević i Kristian Starčić. 
 
Referentica je obavijestila Vijeće kako bi na prvoj idućoj sjednici Vijeća bilo potrebno usvojiti 
Pravila o radu VMO, Poslovnik o radu VMO i Pravilnik o nagrađivanju, kao i donijeti Financijski 
plan za 2019. godinu, a da će sve potrebne materijale dobiti prije prve sjednice Vijeća.   
 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević predložio je vijećnicima termin prve iduće sjednice u drugoj 
polovici siječnja 2019. godine, a vijećnici su taj prijedlog jednoglasno podržali. 
 
Sjednica je završena u 20 sati. 
 
U Rijeci 20. prosinca 2018. godine. 
 
  
Predsjedatelj                  Predsjednik VMO Kozala                                  Tajnica MO Kozala 
                         
Sanjin Matijević       Sanjin Matijević                                    Dragica Šibenik     
    


