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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-13/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  31. kolovoza 2010. 

 
 

  ZAPISNIK 
S   2. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

2. sjednica Kozale održana je  31. kolovoza  2010. (utorak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Sanjin Matijević,  član VMO 
- Grga Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Nije nazočan: 
- Pavao Komadina, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s  1.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Rebalans financijskog plana za 2010. 
2. Zahtjev gosp. Lakošeljac za rješavanje stanja u Ul. Kozala  od k.br.13-31 
3. Odgovor Rijeka prometa  u svezi postavljana stupića u Brajšinoj ulici 

(zahtjevi stana iz   Brajšine ulice) 
4. Odgovor Rijeka prometa u svezi rekonstrukcije platoa ispred zgrade u Ul. 

A.Kovačića 20 
5. Zamolba Upravitelja zgrade na adresi Matka Laginje 20 za postavljanjem 

stupića  na rub  pločnika ispred ulaza u zgradu 
6. Zamolba za postavljanje stupića ispred stana obitelji LUKARIĆ u Ulici Ante 

Kovačića 20 
7. Zamolba stanarke iz Ulice Bože Milanovića 21 (odgovori stručnih službi 

Grada) 
8. Sanacija ograde na zidu kod zgrade k.br.6 na Šet.V.Nazora.  
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AD 1 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili Financijski plan za 2010. i priliku za 
rebalansom ukoliko za to ima  potrebe. 
 

ZaZaZaZakljukljukljuključak:ak:ak:ak:    
•                     VijeVijeVijeVijeće MO jednoglasno e MO jednoglasno e MO jednoglasno e MO jednoglasno zakljuzakljuzakljuzaključilo da nema potrebe za izmjenom financijskog planailo da nema potrebe za izmjenom financijskog planailo da nema potrebe za izmjenom financijskog planailo da nema potrebe za izmjenom financijskog plana    

 
 
AD 2 
 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili zahtjev obitelji Lakošeljac , Kozala k.br. 25 u 
kojemu  traže: 
• postavljanje adekvatnog znaka u slijepi dio Ulice Kozala 
• na samom ulazu prema k.br. 13-31 postaviti  oznake - pješački prijelaz uz postavljanje 

prometnog znaka 
• na  križanju Ulice Kozala (kod Mini marketa Ivna) označiti kao pješački prijelaz i pored 

toga postaviti prometni znak 
• riješiti pitanje opskrbe Mini marketa "Ivna" 
• postavljanje fizičke prepreke (kod pružnog prijelaza), proširenje trotoara i postavljanje 

prometnog znaka 
• postavljanje fizičke prepreke sa mogućnošću uklanjanja ili izdavanje dozvole (Sergiu 

Stembergeru) za postavljanje fizičke prepreke koju će on sam ugraditi. 
 
 

ZakljuZakljuZakljuZaključak:ak:ak:ak:    
•   Z  Z  Z  Zahtjev  obitelji Lakoahtjev  obitelji Lakoahtjev  obitelji Lakoahtjev  obitelji Lakošeljac iz Ulice Kozale 21  proslijediti Rijeka prometu eljac iz Ulice Kozale 21  proslijediti Rijeka prometu eljac iz Ulice Kozale 21  proslijediti Rijeka prometu eljac iz Ulice Kozale 21  proslijediti Rijeka prometu uz uz uz uz 

zamolbu da nam dostave struzamolbu da nam dostave struzamolbu da nam dostave struzamolbu da nam dostave stručno mino mino mino mišljenjeljenjeljenjeljenje o prometnom rje o prometnom rje o prometnom rje o prometnom rješenju za spreenju za spreenju za spreenju za sprečavanje avanje avanje avanje 
nepropisno parkiranih automobila nepropisno parkiranih automobila nepropisno parkiranih automobila nepropisno parkiranih automobila – olak olak olak olakšanje izlaska anje izlaska anje izlaska anje izlaska  i rje i rje i rje i rješavanje problema  avanje problema  avanje problema  avanje problema  
automobila na Ulici Kozala.automobila na Ulici Kozala.automobila na Ulici Kozala.automobila na Ulici Kozala.        

• zatrazatrazatrazatražiti od Prometnog redarstva kao privremenu mjeru kontrolu parkiranja na  iti od Prometnog redarstva kao privremenu mjeru kontrolu parkiranja na  iti od Prometnog redarstva kao privremenu mjeru kontrolu parkiranja na  iti od Prometnog redarstva kao privremenu mjeru kontrolu parkiranja na  
spornom podruspornom podruspornom podruspornom području u trajanju od mjesec dana. ju u trajanju od mjesec dana. ju u trajanju od mjesec dana. ju u trajanju od mjesec dana.     

    
 

AD 3AD 3AD 3AD 3    
    
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili odgovor Rijeka prometa  upućen I. 
Policijskoj postaji, a u svezi postavljana stupića u Brajšinoj ulici (zahtjevi stana iz   
Brajšine ulice)    

    
Zaključak: 

• Informacija primljena na znanje 
 
 
AD 4 
 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili odgovor Rijeka prometa u svezi 
rekonstrukcije platoa ispred zgrade u Ul. A.Kovačića 20, u kojem nas obavještavaju da su 
nakon obavljenog uviñaja za prometnu lokaciju zatražili vlasništvo zemljišta, te nakon 
dobivenih  podataka o vlasništvu da će nas obavijestiti o poduzetom. 
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Zaključak: 

• Informacija primljena na znanje 
 
 
 
 
 
 
AD 5 
 
Gosp. Rak je izvijestio prisutne o  zahtjevu Upravitelja zgrade Matka Laginje  20  ( dobili 
uz poziv)  kojim traži da se izvidi  mogućnost za postavljanje stupića na rub pločnika 
ispred ulaza u zgradu.   
 
Zaključak: 

• zatražiti od Rijeka prometa da izvrše uvid  na terenu i daju svoje stručno 
mišljenje  glede opravdanosti navedenog zahtjeva. 

 
 
 
AD 6 
 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili zamolbu gosp. Livie Karlović-Lukarić iz Ante 
Kovačića 20, kojom traži postavljanje stupića u okruženju njihova stana. 
 
Zaključak: 

• Obzirom da se radi o zahtjevu za postavljanje stupića  na prostoru koji je 
javna površina , a koristi stanarima za parkiranje automobila zatražiti će se  
mišljenje (suglasnost) od predstavnika stanara iz nebodera Ante Kovačića 20  
nakon čega će VMO  očitovati. 

 
 
AD 7 
 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili zamolbu gosp. Nevie Burić iz Ulice Bože 
Milanovića 21 koja  traži uvoñenje reda na prometnici i parkiralištu u navedenoj ulici i 
odgovore Direkcija za komunalno i  prometno redarstvo. 
 
Zaključak: 

• kopije odgovora sa dopisom proslijediti na adresu gospoñe. Burić 
 
 
 
AD 8 
 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili odgovor Rijeka prometa u svezi sanacije 
ograde na zidu kod zgrade k.br.6 na Šetalištu Vladimira Nazora, u kojem nas 
obavještavaju da će nakon obavljenog uviñaja za  terenu za predmetnu lokaciju zatražiti 
vlasništvo zemljišta, te  da će se očitovati nakon dobivenih podataka o vlasništvu.  
 
 
Zaključak: 

• Informacija primljena na znanje 
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AD 9 
 
Tajnica je izvijestila prisutne o sve učestalijim problemima vezanih uz povremeno i 
privremeno korištenje prostorija mjesne samouprave.  
 
 
Zaključak: 

• za svako korištenje prostora mjesne samouprave na Volčićevom trgu 
odobreno od strane Grada (pročelnika, ravnatelja …) potrebno je pismena 
suglasnost. 

 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
19:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri  (4) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:               Predsjednika  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                   Loris Rak 
 
 

 

 


