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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/18 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  17.10.2008. 

   
 
 
 

ZAPISNIK 
S  16. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
16. sjednica Kozale održana je 17.10.2008. (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO (opravdano) 
- Dušan Kovačević  zamjenik predsjednika VMO 
- Mate Makale,  član VMO 
- Grga Rukavina, član VMO 
- Ivo Feranda,  
- Marija Tammaro 
 
-    Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 
- Pavao Komadina, član VMO (opravdano) 
 
 

Usvajanje zapisnika s  15. sjednice VMO Kozala: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. USVAJANJE PROGRAMA -DAN DJEČJE RADOSTI- DOČEK DJEDA MRAZA  2009. 
2. Postava zaštitnih stupića u Ulici Ivana Rendića – odgovor na dopis 
3. Informacija o financiranju MO od 01.01. 2009. 
4. Dogovor oko dočeka Djeda Mraza 
5. Donošenje odluke o izradi  faksimila potpisa na dokumente gosp.Lorisa Raka 
6. 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 za 
Dan dječje radosti – Doček djeda Mraza za 2009. Naglašava želju za nastavak višegodišnje 
tradicije. Predlaže, kao što je i navedeno u Programu za 2009.g.  druženje sa najmlañim 
stanovnicima Kozale uz raznolik i zanimljiv program. 
 
Zaključak: 

• Program  rada Dan dječje radosti – Doček Djeda Mraza za 2009. godinu u 
cijelosti se prihvaća.  Program rada  VMO Kozala  za 2009. je sastavni dio ovog 
zapisnika. 

 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO, gosp.Loris Rak izvijestio je prisutne vijećnike o  dopisu OGU za komunalni  
sustav  upućenom Mjesnom odboru Kozala kojim predlaže VMO Kozala  da umjesto zaštitnih 
stupića u Ulici I.Rendića i J.Račićao  u prvih tjedan dana vozačima ostavlja ispod brisača 
obavijesti da će se  od datuma navedenog u obavijesti za parkiranje suprotno oznakama na 
kolniku naplaćivati ugovorena kazna u iznosu od 80,00 kuna, a zbog parkiranja na 
nogostupu novčana kazna u iznosu od 300, kn te dodatnih 500,00 kn ako se vozilo  
premjesti. 
 

 
Zaključak: 
 
• Navedeni prijedloge OGU za komunalni sustav se  prihvaća.  
• Ukoliko i nakon postavljanja obavijesti o  potrebi pravilnog parkiranja u 

parkirna polja, te provoñenju mjera kažnjavanja ne bude  pomaka i vidljivih 
rezultata, ustrajati na postavljanju zaštitnih stupića u Ul .Ivana Rendića.  

 
 
 
AD 3 
  
Gospa. Rak  informirao je nazočne  da 01.01.2009. stupa  nova Odluka o financiranju MO u 
2009.  kojom se mijenjaju   tj. povećavaju  iznosi za financiranje MO  i to kako je niže 
navedeno  

•  do 20.000,00 kn  za  financiranje programa iz  nadležnosti Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu  

• ukoliko MO pribavi donacije Grad će  ih  posebno stimulirati i to na taj način da MO 
isplati  isti iznos,  do  5.000,00 kn. godišnje 

• 1.500,00 kn za troškove  reprezentacije članova VMO 
 
 

Zaključak: 
 

• informacija  kao takva u cijelosti prihvaćena.  
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AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvjestio je pristune vijećnike o tijeku priprema za ovogodišnji 
Dan dječje radosti – doček Djeda Mraza u MO . Predlaže da to bude u petak, 19. prosinca 
2008. g.   kada  Kazališna radionica "Malik" ima slobodan termin. 
 
Program bi se odvijao na slijedeći način: 
- predsjednik VMO g. Loris Rak  , uvod  
- prva predstava s početkom u 17:00 sati za  manju djecu (jasličke dobi) uz prigodni  

program DV "Vidrice" i  OŠ "Kozala" 
- Djed Mraz ( prof. Reš) uz pomoć gosp. Tammaro i Franjić  podjela darova   
 
- Predsjednik VMO g. Loris Rak, uvod  

      -     druga predstava  s početkom u 18:00 sati za veću djecu (predškolske dobi) uz program 
Kazališne radionica "Malik" i OŠ "Kozala"  

- Djed Mraz ( prof. Reš) uz pomoć gosp. Tammaro i Franjić  podjela darova   
 
 
Zaključak: 

• Program za ovogodišnji doček Djeda Mraza, prisutni vijećnici su prihvatili s 
mogućnošću izmjena. 

 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvjestio je pristune  o potrebi izrade pečata s njegovim 
potpisom. Naglašava kako bi posjedovanje pečata s potpisom  olakšalo  rad tajnice a time i 
učinkovitije  rješavanje tekuća problematika. Pečat bi se koristio za pozive, dopise i razne 
obavijesti, dok za financijske dokumente, narudžbenice i zapisnika isključivo vrijedi 
vlastoručni potpis  zamjenika predsj. g. Kovačevića i njegov. 
 
Zaključak: 
 

• Odobrava se izrada  pečata ( 2 kom.) sa  potpisom predsj.  Lorisa Raka  
• Pečat će se upotrebljavati  isključivo za pozive, dopise i razne obavijesti 
• Plaćanje izvršiti sredstvima sa računa MO Kozala - stavka "Ostali nespomenuti 

rashodi" 
 

AD 6 
 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvjestio je nazočne  o prispjelim dopisima  grañanima i to: 

• dopis stanara iz Ul.A. Kovačića  k.br.17  kojim traže  ocrtavanje  tj. postave prometna  
signalizacije o zabrani parkiranja na mjestu ulaza rampe za invalide  

• Zahtjev stanarke iz Ul. Šetalište V.Nazora k.br. 8  kojim traže sanaciju pokosa - 
odrona kamenja .  

• Usmeni zahtjev Višnje Mohorovičić iz  Grada Rijeke, OGU za komunalni sustav za 
očitovanjem VMO  o premještajua  betonskog stola za stolni tenis iz Ul. A.Mamića  na 
novu lokaciju  ( ranije predložena lokacija  kod spomenika u parku Kozala nije 
primjerena).   

• usmeni zahtjev Marije Tammaro  da se organizira ekološka akcija čišnjenja i ureñenja 
vrta  smještenog nasuprot k.br. 24 u Ul. Ante Kovačića. 
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Zaključak: 
 

• dostaviti Rijekaprometu d.o.o pozitivno mišljenje VMO Kozala  i zatražiti 
postavljanje prometne  signalizacije, zabrane parkiranja na mjestu  gdje se 
nalazi rampa za invalide, na ulazu u  stambenu zgradu  A.Kovačića  k.br.17 

• uputiti dopis Rijekaprometu d.o.o sa zamolbom da se poduzmu potrebne mjere 
kako bi se uklonilo , zaustavilo daljnje odronjavanje kamenja kod k.br.8 u Ul. 
Šetalište Vladimira Nazora 

• za iduću sjednicu predložiti novu lokaciju za postavu stola za stolni tenis   
• utvrditi u čijem su vlasništvu vrtovi koji se nalaze nasuprot k.br. 24 u Ulici Ante 

Kovačića (ispod autobusne stanice) i da li  su sklopljenije Ugovori o korištenju 
?   

 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednika  VMO Kozala. 

 
Dragica Šibenik Loris Rak 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


