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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  20.4. 2009. 

   
 
 

ZAPISNIK 
S  23.  SJEDNICE VMO KOZALA 

 
23. sjednica Kozale održana je 20. 04. 2009. (ponedjeljak) 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 pododbora za komunalnu problematiku 
-     Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
 

Usvajanje zapisnika s  22. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacija o predstojećoj ekološkoj akciji – "Za naše Vidrice" 

- Izvjestitelj: Loris Rak 
2. Prijedlog  komunalni prioriteta za 2010.  u MO Kozala 

- podnositelj prijedloga: Loris Rak 
3. Razno (zahtjevi grañana) 

 
 
AD 1 
Predsjednik VMO, gosp. Loris Rak ukratko  je informirao nazočne o predstojećoj ekološkoj 
akciji pod nazivom "Za naše Vidrice". 
 

Zaključak: 
 
�  Prihvaćaju se informacije kao i prijedlog da se animira 10-tak mladih sa područja MO  
    Kozale , za učestvovanje u ekološkoj akciji  "Za naše Vidrice ". 
�  Za provedbu  navedenog zadužuje se predsjednik VMO  Kozala, g. Rak. 
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AD 2  
 
Vijeće je raspravljalo o iskazanim potrebama stanovnika MO Kozala  o Prijedlogu utroška 
sredstava za prioritetno održavanje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2010. 
na području Mjesnog odbora Kozala  te je utvrdilo potrebne zahvate: 
 

1. Hortikulturno ureñenje parka smještenog izmeñu kućnog broja 2 u 
Brajšinoj ulici  i kućnog broja 16 a  u Laginjinoj ulici  

2. Sanacija nogostupa u Laginjinoj ulici iza kućnog broja 20 prema 
Laginjinoj 16a 

3. Hortikulturno ureñenje parka smještenog  u Ulici Ante Kovačića izmeñu 
kućnog broja 5 i 7   

4. Obnova biljnog materijala ( trave i zemlje ) u Ulici Ante Kovačića oko 
kućnog  broja  24 

5. Ureñenje (nasipavanje rizlom cca 4-8mm) okoliša i prilaza  u sklonište 
ispod kućnog broja 24 u Ulici Ante Kovačića 

6. Hortikulturno ureñenje zelene površine u Ulici Vjencislava Novaka  iza 
kućnog broja 14   

7. Hortikulturno ureñenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića ispred 
kućnog broja 1   

8. Hortikulturno ureñenje zelene površine + postavljanje 2 klupe+ nasip. 
rizlom pješćanik  u Ulici Baštijanova 9  (NOVA ZGRADA) iza zgrade  Mići 
Voljak 1. i 3   

9. Ureñenje parkirališta (asfaltiranje)  u Ulici Aleksandra Mamića izmeñu 
kućnog broja 7 i broja  9 

10. Pituranje ograde i postavljanje novih klupa na boćalištu  "Kozala"- 
Volčićev trg br.2 

11. Proširenje javne rasvjete u Parku Nikole Hosta 
 
 
Zaključak: 
 
E  Prijedlog u pogledu utroška sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
     ureñaja komunalne infrastrukture za 2010. prosljediti nadležnim službama 
     Grada. 
 

 

AD 3 
 
Dopis gosp. Sande Šoić, predstavnice roditelja, Vinogradska k.br.21., kojim  traži  ureñenje 
parka na Kozali  tj. uvrštenje u prioritete MO Kozala  za 2010. 
 
Zaključak: 

E  Prijedlog   gosp. Sande Šoić ocijenjen kao jako dobar i  zanimljiv nažalost isti ne 
može uvrstiti  i financirati iz sredstava za prioritete MO jer ukupni iznos za 
komunalne prioritete na području MO Kozala za 2010. planiran je  u iznosu od cca 
214.000,00 kuna što će nam omogućiti financiranje i realizaciju  već ranije  
iskazane  potreba stanovnika MO. 

E  Uputiti dopis gosp. Šoić  s prijedlogom da podnese prijavu slijedeće godine na 
natječaj za projekt Riječkog lokalnog partnerstva 
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 E   VMO Kozala će nastojati da koliko god to bude moguće da pomognemo u 
      u provoñenju projekta 

 

AD  4 
 
Dopis gosp. Ende Željka, predstavnika suvlasnika zgrade iz Brajšine ulice k.br.10., kojim  
tražu  ureñenje drveća u dvorištu. tajnica je proslijedila  OGU za komunalni sustav,  
gospoñi Ivani Parac i dobila povratnu (pisanu) informaciju da je to u nadležnosti  
komunalnog redarstva 
 
Zaključak: 

E  Odgovor OGU za komunalni sustav proslijediti Gradu Rijeci, Odjelu za komunalno 
redarstvo. 

 
AD 5 
 
Gosp. Mirko Žagar, predstavnika suvlasnika  zgrade Vjencislava Novaka k.br broj 14., je 
uputio dopis kojim traži obilježavanje prostora za parkiranje motora u  s/j  dijelu dvorišta  
 
Zaključak: 
 
E daje se pozitivno mišljenje na prijedlog predstavnika suvlasnika zgrade 

Vjencislava  Novaka k. br. 14., o obilježavanju prostora za parkiranje  motora u  
s/j dijelu dvorišta,  zgrade  

 @  Zahtjev stranki uz pozitivno mišljenje uputiti Rijeka prometu 
 

 
 

AD 6 
Gosp. Marinko Strčić, predstavnika suvlasnika  zgrade Ante Kovačića k.br broj 12., uputio 
je dopis u kojem traži obnavljanje bijelih crta na parkiralištu zgrade Ante Kovačića 12  
 
Zaključak: 
 
E daje se pozitivno mišljenje na prijedlog predstavnika suvlasnika zgrade Ante 

Kovačića k.br. 12., za obnavljanje bijelih crta na parkiralištu zgrade Ante 
Kovačića 12 

 
@    Zahtjev stranki uz pozitivno mišljenje uputiti Rijeka prometu 
 
 
 
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 
  
 


