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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/11-13/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31. kolovoza 2011. 

 
 
 

ZAPISNIK 
S   14. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
14. sjednica Kozale održana je  31.kolovoza 2011. (utorak) 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  
- Dragica Šibenik, tajnik MO  i 
 
Nije nazočan (opravdano) 
- Pavao Komadina, član VMO Kozala 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa  13.  sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Prometna problematika na području MO Kozala 
� Očitovanje TD Rijeka prometa d.d na Zapisnik sa Zbora grañana  
2. Informacije o izvedenim radovima na području MO Kozala za 2011. 
3. Razno 
 

AD 1  
 
 
Zam.predsjednika Renata Tomić izvjestila je nazočne da je TD Rijeka promet d.d. 
dostavio pismeno očitovanje (u privitku) na Zapisnik sa Zbora grañana   
 
 
Zaključak: 

� Pismeno odgovoriti TD Rijeka promet d.d. „da ni ovo  kao  ni prijašnji saziv 
Vijeća nisu niti će biti suglasni da se u  navedenim  ulicama uvede naplata“. 
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AD  2 
Informaciju o radovima na području MO Kozala (po prioritetima za 2011.) dala je zamj. 
predsj. Renata Tomić 
 
Zaključak: 

� Informacija primljena na znanje.  
 
AD  3 
Na zahtjev (usmeni) grañana da na provjeri tko je dao nalog da se na parkiralištu ispod 
stambene zgrade A.Kovačića 22 i 24 ocrtaju mjesta za invalidne osobe, Vijeće je 
raspravljalo o istom i  donijelo slijedeći 
  
Zaključak: 

� Zatražiti od TD Rijeka prometa d.d.  da se o očituje tko je dao nalog da se na 
parkiralištu ispod stambene zgrade A.Kovačića 24 i 22. ocrtaju mjesta za 
invalidne osobe. 

  
AD  4 
Udruga grañana „Zlatni lotos“, uputila je zahtjev  za privremeno korištenje prostora 
mjesne samouprave na Volčićevom trgu , u vremenu od 20:15-21:15 sati  i to svaki 
ponedjeljak i srijedu. 
  
Zaključak: 

� Ne može se udovoljiti  zahtjevu Udrugi grañana „Zlatni lotos“ za korištenjem 
prostora mjesne samouprave na Volčićevom trgu br.2,  kako je traženo u 
zahtjevu već predlaže da se isti koristi punim satima i to ponedjeljkom i 
srijedom od 20:00 - 21:00 sati. 

  
 
 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, zamj. predsjednika 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 
 


