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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/17 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  30.09.2008. 

   
 
 
 

ZAPISNIK 
S  15. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
15. sjednica Kozale održana je 30.09.2008. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO (opravdano) 
- Mate Makale,  član VMO 
- Grga Rukavina, član VMO 
- Ivo Feranda,  
 
-    Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 
- Pavao Komadina, član VMO (opravdano) 
- Dušan Kovačević  zamjenik predsjednika VMO (opravdano) 
 
 

Usvajanje zapisnika s  14. sjednice VMO Kozala: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. USVAJANJE PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA  2009. 
2. Donošenje rebalansa fin.plana  MO Kozala za 2008.god. 
3. Problematika parkiranih automobila na nogostupima 
4. RAZNO 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Predsjednika VMO g. Loris Rak izvijestio je nazočne vijećnike o  pripremljenom Programu 
rada vijeća za 2009.god.  Naglašava potrebu da se da bitne točke iz programa rada za 2008. 
godinu prenose i u slijedeću 2009. godinu. 
Isto tako naglašava, potrebu da se razgovara sa korisnicima prostorija MO Kozale, Plesnim 
udrugama Ri dance i Denser, te DV Vidrice i OŠ Kozala za  sudjelovanje oko ovogodišnjeg 
obilježavanja i  dočeka Djeda Mraza. 
 
Zaključak: 

• Program  rada Vijeća mjesnog  odbora Kozala za 2009. godinu u cijelosti se 
prihvaća.  Program rada  VMO Kozala  za 2009. je sastavni dio ovog zapisnika. 

• dogovoriti učestvovanje OŠ Kozala i DV Vidrice za doček Djeda Mraza 
 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO, gosp.Loris Rak izvijestio je prisutne vijećnike o rebalansu financijskog 
plana  MO Kozala  za  2008. kojim je predviñena preraspodjela sredstava kako je navedeno: 
 

• 5.200,00 kn za  reprezentaciju 
• 4.500,00 kn za ostali nespomenuti ras.poslovanja   
•    300,00 kn za bankarske usluge 

što ukupno  iznosi  10.000,oo kn. 
 

 
Zaključak: 
 
• Navedeni prijedloge rebalansa financijskog plana MO Kozala za 2008.  se 

prihvaća.  
• Rebalans financijskog plana  za 2008. je sastavni dio ovog zapisnika.  
 

 
AD 3 
  
Gospa. Rak   obavijestio je Vijećnike o  razgovoru  s pročenicom Miličević iz Odjel GU za 
komunalni  sustav  vezano za problematiku oko sanacije Trinajstićeve i Ul. Mirka Franelića. 
Naglasio je da je gosp. Miličević  spremna za suradnju te da je potrebno uputiti  dopis  s 
temama  za sastanak  na kojem će  se razmotriti  problemi  stanovnika Kozale.  
Gosp. Ferandan informira je nazočne o razgovorima  sa predstavnicima Rijekaprometa d.o.o 
i Grada Rijeke, OGU za komunalni sustav u vezi  postavljanja stupića. Osvrnuo se na 
problematiku  parkiranja automobila na nogostupu  u Ulici Matka Laginje pogotovo oko 
Glazbene škole "Ivana Matetića Ronjgova" i Chipoteke. koji time onemogućavaju slobodan 
prolaz ne samo automobilima i pješacima, nego i interventnim vozilima. 
Predsjednik VMO upoznao je nazočne o e-mail  (sa materijalima  za sjednicu svi su ga dobili)  
gosp. Miljenke Brozić  upućen Vijeću kojim  traži rješavanje pitanje ilegalne prodaje  tekstilne 
robe na platou ispred  prodavaonice Brodokomerca.  

 
Zaključak: 
 

• Zbog  problematike na  području Mjesnog odbora Kozala pismenim putem 
zatražiti sastanak s pročelnicom OGU za komunalni sustav i njenim 
suradnicima na temu: 



 3 

- Problematika  (sanacija)  Trinajstićeve ulice i Ulice Mirka Franelića   
      - Problematika  nepropisno parkiranih automobila na nogostupima 
      - Ostalo  
• Na sastanak uz Predsjednika VMO pozvati i  gosp. Ivu Feranda.  

 
 

• zatražiti od MUP-a, Prometne policije uvoñenja pojačanje ophodnje kontakt - 
policajca u zajednici,  posebno pozornost  usmjeriti na Ul. Mataka Laginje  i  
to u  dijelu oko Glazbene škole "Ivana Matetića Ronjgova" i Chipoteke. 
Preporučiti uvoñenje represivnijih mjera prema prekršiteljima propisa ( 
nepropisno  parkiranih osobnih vozila i nepoštivanja  prometnih propisa)  
radi čega dolazi do zastoja u prometu.  

 
• Temeljem navedene prijave grañana o ilegalnoj prodaji  tekstilnih odjevnih 

predmeta na platou ispred prodavaonice Brodokomerca u Ulici Brajšinoj  
uputiti dopis  Direkciji za komunalno redarstvo sa zahtjevom uvida u 
postojeću problematika i rješavanje iste 

 
• Od OGU za poduzetništvo zatražiti  popis   firmi na području Kozale 

 
• Napisati prijedlog  dopisa za donaciju. 

 
 

 
 
Sjednica je završila u 19:40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednika  VMO Kozala. 

 
Dragica Šibenik Loris Rak 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


