
 1 

 

 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/11-13/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  30.  lipnja 2011. 

 
 

ZAPISNIK 
S   12. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
12. sjednica Kozale održana je  30. lipnja 2011. (četvrtak) s početkom u 16:30 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  
- Dragica Šibenik, tajnik MO  i 
- Stojan Todorovski, predsjednik HSU  Podružnica Kozala  
 
Nije nazočan (opravdano) 
- Pavao Komadina, član VMO Kozala 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa  11.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika  VMO i predložila slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o provedbi  programa: 

� „Proljeće na Kozali“  i 
� „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i vrt“  

2. Zahtjevi za korištenje prostora MS –MO Kozala 
� KC-Riječ Života-Pula i 
� HSU Podružnica Kozala 

3. Razlika po prioritetima za 2011.- Prijedlog dodatne lokacije 
4. Razno 
 

AD 1  
Zam.predsjednika Renata Tomić izvjestila je nazočne o realiziranim programima „Proljeće 
na Kozali 2011.” i  „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor”  koji su protekli u iznimno 
ugodnoj atmosferi, realizirani su planirani programi, a odaziv grañana bio je više nego 
zadovoljavajući. Vijećnicima je pročitala Izvješće o realiziranim programima. 
 
Zaključak: 

� Rebalansom  za  2011. u  sportskom programu „Proljeće na Kozali 2011” u  rč: 7- 
0610-2/2011 – Plodine  izvršiti  ispravka pozicije 1130 (ostali nesp.nemat. rashodi  
u poziciju  1131 (reprezentacja). 
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� Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom sportskom programu 

„Proljeće na Kozali 2011.” i  „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor”. 
 
 
AD  2 
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: 

� Ne može se dati pozitivno mišljenje iz razloga što VMO Kozala  od  9. mjeseca 
kreće sa  aktivnostima  po planu i programu rada  MO Kozala, te zbog predizborne 
kampanje i drugih društveno političkih zbivanja. 

 
AD  2/1 
HSU Podružnica Kozala  (predsjednik Todorovski nazočan)  dostavio je Zahtjev za 
povremeno (privremeno)  korištenje prostora MO i to za održavanje sastanaka stranke i 
to:  ponedjeljkom, srijedom i nedjeljom od 18:00 -20:00 sati. 
 
Zaključak: 

� Daje se pozitivno mišljenje zahtjevu HSU Podružnica Kozala za korištenje prostora 
MS-MO Kozala i to ponedjeljkom i srijedom od 18:00-20:00 sati.  

 
AD  3 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili  dopis Rijeka prometa  kojim  obavještavaju  
da je po prioritetima MO Kozala za 2011. nakon provedenih postupaka te shodno 
planiranim i ugovorenim radovima pojavila se razlika od 55.296,56 kn, koju je potrebno 
utrošiti u ovoj godini. Rijeka promet predlaže da se ta sredstva utroše na postavu 
rukohvata duž stubišta Ulice Kalvarija.  
 
Zaključak: 

� Iznos od 55.296,56 kn (s PDV-om) utrošiti za na postavu rukohvata duž stubišta 
Ulice Kalvarija.  

  
AD 4 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili odgovor Rijeka prometa a u svezi naše 
zamolbe za lociranjem autobusne stanice gradskog prijevoza u Laginjinoj ulici i kojim nas 
upućuju na Autotrolej  koji bi trebao procijeniti opravdanost  predmetnog zahtjeva  
 
Zaključak: 

� Vijeće je odlučilo uputiti dopis Autotroleju sa zamolbom da procijeni opravdanost  
predmetnog zahtjeva. 

 
 
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. predsjednika  VMO Kozala. 
 

Dragica Šibenik                                                                            Renata Tomić 
 


