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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/19 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  28.10.2008. 

   
 
 
 

ZAPISNIK 
S  17. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
17. sjednica Kozale održana je 28.10.2008. (utorak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama 
MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO (opravdano) 
- Pavao Komadina, član VMO 
- Mate Makale,  član VMO 
- Grga Rukavina, član VMO 
- Ivo Feranda,  
- Marija Tammaro 
 
-    Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 
- Dušan Kovačević  zamjenik predsjednika VMO   (opravdano) 
 
 

Usvajanje zapisnika s  16. sjednice VMO Kozala: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Očitovanje o redoslijedu Prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture na području MO Kozala za 2009.god.  
2. Dogovor oko izrade Financijskog plana  za 2009. 
3. Dogovor oko donošenja Plana aktivnosti za 2009. 
4. Tekuća komunalna problematika – zahtjevi grañana - 
5. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Predsjednika VMO g. Loris Rak izvijestio je nazočne vijećnike o  potrebi odreñivanja tj. izmjene 
redoslijeda Prioriteta  u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području 
MO Kozala za 2009.god. Nazočne podsjeća na održani sastanak u Gradu Rijeci, Odjelu za 
komunalni sustav gdje je dogovoreno da  se brišu iz Prijedloga prioriteta za 2009 slijedeći 
prijedlozi : 
•  prijedlog pod r.br. 2 – Ugradnja rukohvata ispred zgrade u Ul.Ante Kovačića k.br.17 

(obrazloženje: realizirati će se iz sredstava redovnog održavanja) 
• prijedlog pod r.br.5  -Sanacija nogostupa u Trinajstićevoj ulici od k.br.2 – 20  (obrazloženje: 

Kolnik Trinajstićeva ulica je u zadovoljavajućem stanju. Prilaz zgradama na lokaciji 
Trinajstićeva 1,3,5 i 7 je dijelom u privatnom vlasništvu, a dio je u Društvenom vlasništvu).   

• prijedlog pod r.br.10 – Sanacija kolnika Ulice Mirka Franelića (obrazloženje: Grad je 
zatražio mišljenje Konzervatorskog odjela,  realizirati će se iz sredstava redovnog 
održavanja). 

• prijedlog pod r.br. 11 – Sanacija dijela potpornog zida u Ulici Kalvarija 29 (obrazloženje: 
nedostatak sredstava) 

• prijedlog pod r.br. 12 – Sanacija potpornog zida smještenog  u UIici Mići Voljak izmeñu 
k.br.1 i 3  dijelomično 

 
Zaključak: 

• Prihvaća se izmijenjeni (novi) redoslijed  prioriteta  u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području MO Kozala za 2009.god.  kako je navedeno. 

 
 

12 MO KOZALA MO 216.000,00 
1 Sanacija potpornog zida, ureñenje stubišta i ličenje 

rukohvata u Laginjinoj ulici  kod k.br. 26., 28 – iza 
Doma zdravlja Kozala  

RP 35.000,00 

2 Sanacija odvodnje oborinskih voda ispred zgrade u 
Ulici Ante Kovačića k.br.7  

RP 15.000,00 

3 Sanacija nogostupa posebno u dijelu oko drvoreda u 
Baštijanovoj ulici (obostrano u cijeloj dužini).  

RP 50.000,00 

4 Grañevinsko ureñenje površine izmeñu stambenih 
zgrada u Ulici Trinajstićeva 18 a i Brajšine ulice k.br.16  

ZKD 15.000,00 

5 Postava dječjih sprava i klupa na zelenoj površini koja 
se nalazi izmeñu stambenih zgrada u Ulici 
Trinajstićeva 18 a i Brajšine ulice k.br.16 

ZKD 31.000,00 

6 Sanacija dječjeg igrališta izmeñu zgrada u Ulici Josipa 
Račića 1a,1b i 1c i Omladinske ulice 

ZKD 24.000,00 

7 Postava klupa na dječjem igralištu izmeñu zgrada u 
Ulici Josipa Račića 1a,1b i 1c i Omladinske ulice 

ZKD 13.000,00 

8  Proširenje javne rasvjete izmeñu Trinajstićeve ulice 
kod kućnog broja 18a  i  Brajšine ulice kod kućnog 
broja 16 

EN 3.000,00 

9 Sanacija potpornog zida  smještenog u Ulici Mići Voljak 
izmeñu k.br.1 i 3 

RP 30.000,00 

 
• Zadužuje se tajnica da s predstavnikom Ulice Mirka Franelića  gosp.Francom prikupi 

potpise  starosjedioca da su granitne ploče u toj Ulici postavljene 1951.godine. Potpise  
dostaviti gospoñi Višnji Mohorovičić u Grad Rijeku,Odjel za komunalni sustav. 
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AD 2 
 
Tajnica je izvijestila Vijeće  o  predstojećim   aktivnostima . Izmeñu ostalog  napominje 
potrebu pripreme prijedloga Financijskog plana za 2009. god.  
 
Zaključak: 

 
• Zadužuje se predsjednik VMO gosp. Rak i tajnica MO da pripreme za 18. sjednicu 

prijedlog Financijskog plana za 2009.  
 

AD 3 
 
Tajnica je izvijestila nazočne o obvezi Vijeća da donese Plan aktivnosti za 2009.godinu. 

Zaključak: 

• Zadužuje se predsjednik VMO gosp. Rak i tajnica MO da za 18. sjednicu pripreme 
Plan aktivnosti  (na temelju Programa rada za 2009.)  VMO Kozala  za 2009.  

 
 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvjestio je nazočne  o prispjelim dopisima  grañanima i to: 

• dopis  predstavnice grupe grañana gosp. Mirne Hero iz Ul.I.Dežmana k.br. 8  kojim 
traže  postavljanje novih klupa i ureñenje rasvjete u Parku Nikole Hosta  

• Zahtjev Mirka Žagara - predstavnika zgrade Vjencislava Novaka 14  kojim traže 
čišćenje šahti oko zgrade i ureñenje zelenih površina .  

 
 
Zaključak: 
 

• predstavnicu grupe grañana gosp. Mirnu Hero iz Rijeke, I. Dežmana k.br.8 pismeno 
obavijestiti  o nemogućnosti uvrštenja njenog zahtjeva u Prioritete MO Kozala za 
2009. iz razloga što su isti usvojeni još početkom svibnja 2008. 

 
• Zahtjev predstavnika zgrade Vjencislava Novaka k.br.14  proslijediti nadležnim  

službama Grada Rijeke 
 
  

 
 
 
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 

 
 
 

 

 


