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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/20 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  25.11. 2008. 

   
 
 
 

ZAPISNIK 
S  18. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
18. sjednica Kozale održana je 25.11.2008. (utorak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
- Dušan Kovačević  zamjenik predsjednika VMO   
- Mate Makale,  član VMO 
- Grga Rukavina, član VMO 
- Ivo Feranda, predsjednik pododbora za komunalnu problematiku  
- Nikola Maravić, zamjenik predsjednika pododbora za komunalnu problematiku 
- Ojdana Slankamenac, predstavnik  stam.zgrade Josipa Račića 1      
-  Laura Matrljan, predstavnik stamb.zgrade Ivana Rendića 10  
i 
-    Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 
- Pavao Komadina, član VMO  (opravdano) 
 
 
 

Usvajanje zapisnika s  17. sjednice VMO Kozala: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje financijskog plana MO Kozala za 2009.godinu 
2. Donošenje  zaključka o premještaju stola za stolni tenis iz Ul. Aleksnadra Mamića u 

Park Nikole Hosta 
3. Dogovor oko organizacije dočeka Djeda Mraza 
4. Tekuća komunalna problematika – zahtjevi grañana - 
5. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Članovi Vijeća su u materijalima za sjednicu dobili Prijedlog financijskog plana za 
2009.godinu sa istaknutim zbirnim rashodima, kao i pojedinačno za svaki predloženi 
program. Predsjednik VMO  g.Rak  stavlja na raspravu  prijedlog Financijskog plana za 
2009. uz navode kako  po prvi put u Financijskom  planu imamo uvrštene i donacije te se 
nada da će se na temelju istih ostvariti i  poticajna sredstva od Odjela za gradsku upravu i 
samoupravu. 
 
Zaključak: 

• Jednoglasno je usvojen  Financijski plan VMO Kozala za 2009.godinu. 
 

 
AD 2 
 
Tajnica je izvijestila Vijeće  o   usmenoj zamolbi Odjela za komunalni sustav, gosp. Višnje 
Mohorovičić i potrebi što hitnijeg očitovanja VMO glede premještaja stola za stolni tenis iz 
Ulice Aleksandra Mamića na novu lokaciju. Napominje da ranije predložena lokacija kod 
spomenika po mišljenju djelatnika Odjela za komunalni sustav i gospoñe Višnje je  
neadekvatna i neprimjerena.    
 
 Zaključak: 

 
• stol za stolni tenis iz Ulice Aleksandra Mamića premjestiti na novu lokaciju u 

Park Nikole Hosta. 
 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO gosp. Rak informirao je prisutne vijećnike o obavljenim  pripremnim 
radnjama za doček Djeda Mraza u MO  za 2008.godinu.  Nakon diskusije, Vijeće je 
jednoglasno donijelo slijedeći 
 
Zaključak: 
 

• Predstave će se održati u petak, 19.12.2008., prva s početkom u 17.00 za djecu 
jasličke dobi, a druga u 18:00 sati za djecu predškolskog uzrasta, u dvorani MO 
Kozala, Volčićev trg 2. 

• Program "Doček Djeda Mraza u MO  2008"  osmislili  su nastavnici OŠ Kozala, tete 
DV "Vidrice"  i  gospoñica  Denis Kirinčić sa svojom Kazališnom radionicom "Malik". 
Program izvode bez novčane naknade.  

• Ulogu Djeda Mraza glumiti će prof. Reš iz OŠ Kozala (bez novčane naknade). 
• Za učesnike i izvoñače Programa  osigurati poklon pakete. 
• Sponzorima: IVN-a d.o.o , Brodokomerc – Nova, Vinarija caffe shop  "Samba"– 

Denis Badjuk , Kazališnoj radionici "Malik", OŠ "Kozala", DV "Vidrice", donatoru 
KD" Kozala" i svim ostalima ukoliko se u meñuvremenu jave, a koji su pripomogli u 
provoñenju ovoga Programa pripremiti i uručiti Zahvalnice.   

• posebno zahvaliti na pomoći gosp. Ferandi i Maraviću (pododbor za 
kom.problematiku), gosp. Kovačeviću (članu vijeća), Ljiljani Franjić kao i 
gosp.Tammaro Mariji (na pomoći i posudbi kostima Djeda Mraza). 

• Zadužuje se gosp. Tammaro i tajnica  da organiziraju narudžbu i dostavu poklon 
paketa za predškolsku djecu  povodom dolaska Djeda Mraza . 
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AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvjestio je nazočne  o prispjelim dopisima - peticiji grañana 
(nazočni predstavnice stanara  gosp.Matrljan i gosp.Slankamenac) iz Ulice Ivana Rendića 
k.br. 10 i Josipa Račića 1a  u kojem traže pojašnjenje  u svezi zaprimljenih obavijesti o 
načinu parkiranja osobnih vozila i kazni kao i odgodu primjene navedenih mjera kažnjavanja 
za nepropisno parkiranje tj. parkiranje van označenih parkirnih polja. Vijeće je jednoglasno 
donijelo slijedeći 
 
Zaključak: 
 

 
• da se ispred ulaza u stambene zgrade u Ul. J.Račića, Ivana Rendića i Omladinskoj 

ulici  gdje su postavljeni fiksni stupići, isti zamjene mobilnim stupićima, kako bi se 
nesmetano mogla vršiti (useljenja, nužno potrebna parkiranja npr. ambulantna kola, 
vatrogasci, servisne službe  i dr.). 

• da se zatraži  od Rijekaprometa d.d.  svakodnevna kontrola korištenja parkinga, i to 
svakog sata u vremenu od 16:00 do 22:00 sata  npr: 
- 16:15 , 16:30 ili 16:45  
- 17:15,  17:30 ili 17:45 
- 18:15, 17:30  ili  18:45   
zbog kontrole urednog parkiranja, sukladno odluci o plaćanju parkirnih mjesta. 
 

• da se pojačaju represivne mjere od strane  MUP-a Prometne policije i Rijekaprometa 
d.d. za prekršitelje propisa poglavito za  one koji parkiraju van označenih parkirnih 
polja, na samom uglu ulice, na označenom pješačkom prijelazu i iscrtanim žutim 
oznakama na šahtama  vode i plina. 

 
• Zadužuje se gosp.Slankamenac, Matrljan i g.Feranda  da o sastanku obavijeste sve 

predstavnike stanara (koji nisu nazočni) na ostalim k.br. kao i susjednim Ulicama. 
Takoñer navedeni imaju zadatak  da preko predstavnika stanara  upute sve  invalidne 
osobe koje imaju naljepnice za parkiranje  invalidnih osoba na Rijekapromet d.d.,  a 
poradi podnošenja zahtjeva da im se u ucrtano invalidsko mjesto izvrši upis 
reg.oznake vozila koje koriste. 

 
• Zatražiti od Rijekaprometa d.d. da izvrše kontrolu stvarno  potrebnih ucrtanih 

invalidskih mjesta,  te podatke o broju korisnika invalidnih mjesta dostave MO Kozala 
. 

• Dopise predstavnika stanara (peticije ) proslijediti  nadležnim službama Grada Rijeke,  
Rijekaprometu d.d i MUP-u Prometnoj policiji. 

 
 

 
 
 
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 
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