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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/21 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  20.12. 2008. 

   
 
 
 

ZAPISNIK 
S  19. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
19. sjednica Kozale održana je 20.12. 2008. (subota) 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 
- Pavao Komadina, član VMO   
- Ivo Feranda, predsjednik pododbora za komunalnu problematiku  
- Nikola Maravić, zamjenik predsjednika pododbora za komunalnu problematiku 
-    Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
 

 

Usvajanje zapisnika s  18. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o dočeku Djeda Mraza 
2. Informacija o natječaju za "Naj on-line mjesni odbor" 
3. Dogovor za domjenak i svečanu sjednicu VMO 
4. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
Predsjednika VMO g. Loris Rak obavijestio je nazočne vijećnike o uspješno provedenom 
programu "Doček Djeda Mraza u MO Kozala 2008." Navodi da je Vijeće je za svu djecu u 0 -
7 godina (173. djeteta)  organiziralo predstavu (dvije) i osigurao prigodan poklon paket za 
svako dijete. U programu su nastupila djeca i  prosvjetni djelatnici  OŠ "Kozala" , tete Dječjeg 
vrtića ''Vidrice'' i Kazališna radionica "Malik". Ulogu Djeda Mraza odglumio je bez naknade 
/volonterski/  prof. Reš iz OŠ "Kozala".  



 2 

Svi učesnici  (izvoñači predstava) takoñer su darivani poklon paketima (60 djece).  
Predsjednika VMO g. Loris Rak  naglašava potrebu da se pismenim putem upute zahvalnice  
svima koji su program Doček Djeda Mraza u MO Kozala pripomogli bilo u financijskom ili 
materijalnom obliku: KD Kozala , Mila Hrstić, "Ivna" d.o.o – Mira Babići, Caffe shop "Samba"- 
Denis Badjuk i "Brodokomerc – nova".  
 
Zaključak: 
 

- Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o Programu doček Djeda Mraza 2008. godinu u  
   MO Kozala. 
- Zadužuje se tajnica da svim donatorima uputi zahvalnice. 

 
 

AD 2 
 
Predsjednik  Vijeća obavijestio je nazočne o raspisanom natječaju Grada Rijeke  za  "Naj on-
line mjesni odbor". Nakon diskusije po ovoj točki dnevnog reda donijet je slijedeći 
 
 
Zaključak: 
 
-  VMO Kozala  ovu godinu neće se prijavljivati - natjecati za "Naj on-line mjesni odbor". 

 
 
 
AD 3 
 
Članovi Vijeća razgovarali su o tradicionalnom obilježavanju nastupajućih božićnih i 
novogodišnjih  praznika, te su jednoglasno donijeli slijedeći 
 
 
Zaključak: 
 
- Svečana sjednica Vijeća održat će se 22. 12. u 17,00 sati. Tada će biti prireñena zakuska  

za Vijećnike i njihove goste. 
 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednika  VMO Kozala. 

 
Dragica Šibenik Loris Rak 

 
 
 

 

 


