
 1 

 

 

  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/11-13/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  26. svibnja 2011. 

 
 
 

ZAPISNIK 
S   11. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

11. sjednica Kozale održana je  26. svibnja 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 
- Grga Rukavina, član VMO  i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO  
 
Nije nazočan (opravdano) 
- Pavao Komadina, član VMO Kozala 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa  10.  sjednice VMO Kozala: 

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

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor o provedbi programa: 
� „Proljeće na Kozali“  i 
� „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i vrt“  

2. Informacija o natjecanju ekipa povodom obilježavanja Dana Sv. Vida 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana   

� Zahtjev  Irene Vukosavljević za postavljanje  prometnog ogledala na 
križanju  Omladinske i  Laginjine ulice 

 
 
AD 1  
Zam.predsjednika Renata Tomić izvjestila je nazočne o predstojećim aktivnostima 
vezanim za provoñenje programa VMO. Napomenula je da je da su sve pripremne radnje 
za 11. lipnja 2011. izvršene.  ŽBK Kozala prepuštena  je organizacija i provedba 
aktivnosti vezanim za  sportski program, a za  provedbu programa iz poduzetništva 
„Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i  prozor „  uz  izabranu komisiju (Tomić, Matijević i 
Rudelić)  zadužena je i tajnica MO. 
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Zaključak: 

� Članovi VMO Kozala primili  su navedeno  na znanje. 
 
AD  2 
 
Informaciju o sportskim susretima mjesnih odbora Grada Rijeke povodom Dana Sv. Vida 
održanim 4. lipnja 2011. na terenima SD Zamet a na kojim su učestvovali u boćanju i 
briškuli i trešti i predstavnici MO Kozala dala je tajnica MO. 
 
Zaključak: 

� Informacija primljena na znanje 
 
AD  3 
 
Zaprimljen je dopis  Irene Vukosavljević za postavljanje  prometnog ogledala na križanju  
Omladinske i  Laginjine ulice 

 
Zaključak: 

� Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke.  
 
AD 4 
Kršćanski centar Riječ Života iz Pule dostavio je zahtjev za privremeno korištenje 
prostora MO za održavanje sastanaka i seminara za članove i to svake nedjelje od 18:00 
-20:00 sati. 
 
Zaključak: 

� Nakon što se dobije povratna informacija o potrebama VMO i političkih stranki za 
korištenjem  učionice br. 19   pristupiti će se  razmatranju zahtjeva KC-Riječ Života- 
Pula. 

 
 

 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
18:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Zamj.predsjednik  VMO Kozala. 
 

     Dragica Šibenik                                                                    Renata Tomić 

 


