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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-14 
Rijeka, 3. srpnja 2019. godine 
  

ZAPISNIK 
S 7. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
7. sjednica VMO Kozala održana je 3. srpnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Kozala, Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili prisutni: 
- Sanjin Matijević, predsjednik VMO 
- Kristian Starčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Filip Jakovac, član VMO 
- Grgo Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
Opravdano odsutni: 

- Ines Mijić, članica VMO 

Usvajanje zapisnika s 6. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
  

Dnevni red 
 

1. Prijedlog Programa rada VMO za 2020. godinu i Financijski plan  . 
2.  Razno 
 

  AD 1 
Predsjednik VMO Kozala g. Sanjin Matijević dao je nazočnim vijećnicima na raspravu pripremljen 
prijedlog Programa rada VMO Kozala za 2020. godinu te s tim u vezi i prijedlog Financijskog plana 
koji se temelji na zadanim uputama Grada Rijeke. Napominje da se programi financiraju iz 
sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu, a traženi iznos za realizaciju  naših programa 
iznosi 20.000,00 kuna i uključuje slijedeće programe: Sportiraj u kvartu,  Dan MO Kozala,  Za našu 
Kozalu (eko akcija) te Advent  i doček Djeda Božićnjaka. 
  
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada kao i prijedlog Financijskog plana za 
2020. godinu 

 
 
AD 2 
S obzirom da je na prošloj sjednici donesen zaključak o nabavci bannera (transparenta) s 
natpisom „Kozala je živa“, ovlašćuju se Kristian Starčić i Filip Jakovac da zatraže ponude za 
nabavku istog. Ovlašteni strogo moraju voditi računa da troškovi ne smiju prelaziti iznos od 900,00 
kn s PDV-om i da dobavljač mora izdati e-račun. 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovaj zaključak.  
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od jedne (1) stranice.                                                                                                                  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala: 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević  


