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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/11-13/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28. travnja 2011. 

 
 
 

ZAPISNIK 
S   10. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

10. sjednica Kozale održana je  28. travnja 2011. (četvrtak) s početkom u 16:00 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Sanjin Matijević,  član VMO 
- Pavao Komadina, član VMO Kozala 
- Grga Rukavina, član VMO  i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO  
 
Nije nazočan (opravdano) 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa  9.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorilo predsjednika  VMO i predložilo slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlozi grañana za ureñenje i održavanje komunalne infrastrukture za 2012. 
2. Izvješće o  održanim ekološkim akcijama:  

� „Za naše Vidrice“ i  
� „Lijepa škola „  

3. Informacija o  održanom sastanku u Gradu Rijeci, OGU za komunalni sustav na 
temu: Zahtjev za postavljanje stupića u Ul.Ivana Rendića 

4. Razno: informacije i zamolbe grañana : 
� Prioriteti za 2011. – izmjena stavke 
� Zahtjev CZSR Područni ured Rijeka za premještaj  autobusne stanice u  

Laginjinoj ulici  
�  Zahtjev Alana Kulundzich Juranich obratio se Vijeću sa zahtjevom za 

postavljanje jednog  prometnog ogledala u Laginjinoj ulici preko puta k.br.8 
�  Zatjev roditelji djece koja se igraju u dječjem parku Kozala, Violčićev trg 2  

za nasipavanjem pijeska u pješćaniku 
� Zahtjev Mirke Šćulac za postavljanje jednog  prometnog ogledala, u 

Trinajstućevoj ulici spod k.br. 11 
� Zahtjev  Željke Marković da se u  Prioritete za 2012 uvrsti ureñenje javne 

površine (nekadašnje igralište škole Belveder)  
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� Zahtjev  Rikarda Maričića, ovlaštenog predstavnika stanara  Ul. Ante 
Kovačića 20 da se u  Prioritete za 2012 uvrsti  sanacija platoa ispred 
zgrade u Ul. Ante Kovačića 

� Zahtjev Gorana Kuspilić da se  pješčanik  koji se nalaza u Parku Kozala 
nadopuni morskim pjeskom 

� Zahtjev   Marinka Strčića, ovlaštenog predstavnika stanara  Ul. Ante 
Kovačića 12 da se u  Prioritete za 2012 uvrsti   ureñenje travnate površine( 
s dvije klupice) u dječje igralište i ličenje metalne ograde 

� Zahtjev   Bojana Birka da se u  Prioritete za 2012 uvrsti   ureñenje 
parkirališta u Ul. Ante Kovačića kod k.br. 20,22 i 24. 

� Zahtjevom Mirka Šćulac za  ureñenje dvorišta – uklanjanja derutnih stupova 
i konstrukcija  koji prijete padu na prolaznike 

 
AD 1  
 
Nakon kraće rasprave usvojena je lista prijedloga (prioriteta) grañana za ureñenje i 
održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu koja se nalazi u prologu  ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
Zaključak: 

� Ukoliko bude potrebno bit će odreñenih korekcja  u rujnu tj.  pilikom usvajanja 
konačne liste prioriteta za 2012. 

 
AD  2 
 
Vijećnici su u materijalima za sjednicu dobili Izvješće o održanim ekološkim akcijama:  

� Za naše Vidrice i   
� Lijepa škola  

 
 
Zaključak: 

� Jednoglasno je usvojeno Izvješće o održanim ekološkim akcijama u vrtiću 
     i školi pod nazivom: 
� „Za naše Vidrice“ i „Lijepa škola „  

           Izvješće čini sastavni dio ovoga Zapisnika. 
 
 
AD  3 
 
Informaciju o  zaključcima  sa sastanka  u Gradu Rijeci, na Titovom trgu s predstavnicima 
Grada Rijeke, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcije plana, razvoja i 
gradnje,  Direkcije prometnog redarstva, Rijeka prometa d.d. , Arsena Urana,  
predstavnika VMO Belveder i predstavnika VMO Kozala a vezano za zahtjeve VMO 
Kozala da se postave stupiće u Ul. Ivana Rendića dala je zam.predsj. VMO Renata 
Tomić.  
 
Zaključak: 

� Prisutni su zadovoljni dobivenim informacijama da će Rijeka promet d.d. izvrši 
postavu fizičkih barijera (u daljem tekstu: stupića) u ulici Ivana Rendića nasuprot 
k.br. 8A u potezu od sjevernih stepenica prema raskrižju s Omladinskom ulicom, 
zatim ispred: ulaza u dvorište Bluue-Gyma, izmeñu kolnog ulaza na igralište i već 
postavljenih stupića prema ulici Ivana Rendića i izmeñu stepenica na ulazu u 
igralište i ulaza u zgradu u Omladinskoj ulici 10.  
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AD  4 
 
Od strane Rijeka prometa d.o.o dobivena je usmena informacija (telefonska) da za 
ureñenje  prolaza i stubišta od k.br. 32 u Ul. B.Milanovića do križanja s Ul. Petra Kobeka 
(vidi prioritete za 2011.) nije potrebno ishodovanje potrebnih odobrenja za gradnju, te 
VMO  donosi slijedeći 
 
Zaključak: 

� Umjesto stavke koja glasi: Izrada Idejnog projekta i ishodovanja lokacijske 
dozvole za ureñenje prolaza i stubišta od k.br. 32 u Ul. Bože Milanovića do 
križanja s Ul. Petra Kobeka , VMO Kozala predlaže da se sredstva u  iznosu od  
25.000 kn (s PDV-om) utroši za  predmetno ureñenje stubišta iz razloga što 
smo dobili informaciju da za predmetno ureñenje nije potrebno ishodovanje 
potrebnih odobrenja za gradnju. 

 
AD 4/1 
 
Zahtjev Centra za socijalnu skrb Rijeka za lokaciju autobusne stanice gradskog prijevoza 
pred ulazom, odnosno  što bliže ulazu u ustanovu  CZSS u Laginjinoj ulici  
 
Zaključak: 

� Daje se pozitivno mišljenje za lociranje autobusne stanice gradskog    prijevoza 
pred ulaz, odnosno što bliže ustanovi (na adresi: Rijeka, Laginjina  11a ). 

�   Zaključak se upućuje stručnim službama Grada Rijeke na daljnje postupanje. 
 
 

AD 4/2 
 
Gospodinn Alan Kulundzich Juranich obratio se Vijeću sa zahtjevom za postavljanje 
jednog  prometnog ogledala u Laginjinoj ulici preko puta k.br.8 
 
Zaključak: 

�  Prijedlog je prihvaćen i bit će upućen nadležnoj službi u Rijeka prometu. 
 

 

AD 4/3 
 
Roditelji djece koja se igraju u dječjem parku Kozala, Violčićev trg 2 dostavili su zahtjev 
za novim slojem pijeska u pješćaniku. 
 
Zaključak: 

�  Prijedlog  je  prihvaćen  i  bit će upućen nadležnim službama  Grada Rijeke.  
 

 
AD 4/4 
 
Gosp. Mirka Šćulac obratila se Vijeću sa zahtjevom za postavljanje jednog  prometnog 
ogledala, u Trinajstućevoj ulici spod k.br. 11 
 
 
Zaključak: 

�  Prijedlog je prihvaćen i bit će upućen nadležnoj službi u Rijeka prometu. 
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AD 4/5 

Zaprimljen je  zahtjev  Željke Marković da se u  Prioritete za 2012 uvrsti ureñenje javne 
površine (nekadašnje igralište škole Belveder) obzirom da je u stanju neprimjerenom  
užem centru Grada. 
 
 
Zaključak: 

� Prijedlog  se ne može uvrstiti  u Plan prioriteta za 2012. iŜ razloga jer MO ne 
raspolaže podacima o zemljištu. 

� Zahtjev proslijediti OGU za urbanizam sa zamolbom da nam dostave podatke:  
          u čijem je vlasništvu navedeno zemljište, koja je namjena i kad se planira  
          provedba. 

 
AD 4/6 

Zaprimljen je zahtjev  Rikarda Maričića, ovlaštenog predstavnika stanara  Ul. Ante 
Kovačića 20 da se u  Prioritete za 2012 uvrsti  sanacija platoa ispred zgrade u Ul. Ante 
Kovačića , tj.  oštećenja nastalih prilikom pokazne vježbe vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke. 
 
 
Zaključak: 

� Zahtjev suvlasnika stanara  Ante Kovačića 20 za uvrštenje u Plan prioriteta 
za 2012.  sanaciju platoa ispred zgrade ne prihvaća se budući da je do 
oštećenja došlo prilikom izvoñenja vježbi Javne vatrogasne postaje Grada 
Rijeke, i koja je  dužna u cijelosti sanirati učinjenu i popratnu štetu. 

 
AD 4/6 

 

Gospodin Goran Kuspilić obratio se Vijeću sa zamolbom da se  pješčanik  koji se nalaza 
u Parku Kozala nadopuni morskim pjeskom 
 
Zaključak: 

� Prijedlog  se prihvaćen i bit će upućen nadležnoj službi Grada Rijeke, OGU za 
komunalni sustav. 

 

 
AD 4/7 

Zahtjev   Marinka Strčića, ovlaštenog predstavnika stanara  Ul. Ante Kovačića 12 da se u  
Prioritete za 2012 uvrsti   ureñenje travnate površine( s dvije klupice) u dječje igralište i 
ličenje metalne ograde ispred same zgrade iz razloga što je ista zahrñala. 
 
 
Zaključak: 

� Zahtjev za  uvrštenje u Plan prioriteta za 2012.  ureñenje (prenamjenu) 
travnate površine u dječje igralište ne prihvaća se budući da je to mala 
površina i ne postoji uvjeti za postavljanja takvih sprava. 

� Prijedlog za ličenje metalne ograde se prihvaća i biti će proslijeñen 
nadležnim službama Grada Rijeke.  

 
AD 4/8 

Zahtjev   Bojana Birka da se u  Prioritete za 2012 uvrsti   ureñenje parkirališta u Ul. Ante 
Kovačića kod k.br. 20,22 i 24. 
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Zaključak: 

� Zahtjev za  uvrštenje u Plan prioriteta za 2012. promjena rasporeda 
parkiranja iz vodoravnog u koso se ne prihvaća. 

� Zahtjev za obnavljanje horizontalne signalizacije se prihvaća i biti će 
proslijeñen nadležnim službama Grada Rijeke.  

 
 
AD 4/9 

 
Gosp. Mirka Šćulac obratila se Vijeću sa zahtjevom za  ureñenje dvorišta – uklanjanja 
derutnih stupova i konstrukcija  koji prijete padu na prolaznike, stanare i djecu  koje se 
nalazi tamo 
 
 
Zaključak: 

� Zahtjev prosljediti nadležnim službama Grada Rijeke sa  zamolbom da se izvrši 
očevid, utvrdi vlasništvo tj. da postupi u okvirima svoje nadležnosti. 

 

 

 
 
  
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
18:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  pet (5) stranice. 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                  Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                            Loris Rak 
 
 
 
 
 
 

 
 


