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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,  15. 6. 2009. 

 
 
 

  ZAPISNIK 
S  25. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
25. sjednica Kozale održana je 15. lipnja 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 i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Nije nazočan: 
 
- Pavao Komadina, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika s  24. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacija o osvojenom 3. mjestu u potezanju konopa 
2. Izvješće o akciji "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 
3. Izvješće o programu "Proljeće na Kozali" 
4. Informacija o novoj odluci o korištenju prostora  
5. Razno 

 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO, gosp. Loris Rak na sjednicu je donio priznanje i pehar za osvojeno treće 
mjesto u potezanju konopa izmeñu mjesnih odbora Grada Rijeke održanih povodom Dana 
sv. Vida. Naglasio je da možemo  biti jako zadovoljni osvojenim 3. mjestom, kao i ekipom 
koja je predstavljala naš MO (svi iz Prihvatilišta) , te da na kraju godine treba posebno 
zahvaliti Prihvatilištu za beskućnike "Ruže sv. Franje" i njihovoj voditeljici g. Vilmi Mlinarić na  
suradnji i pomoći. Malonogometna ekipa Kozale nije postigla značajniji uspjeh, ali i njihovoj 
ekipi moramo zahvaliti i odati priznanje. 
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AD.2 
Gosp. Rak je izvijestio prisutne o dodjeli nagrada u akciji Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 
koja je održana  u subotu,13. lipnja u sklopu "Proljeća na Kozali"  (Izvješće vijećnici dobili uz 
poziv za sjednicu). Svi prijavljeni na akciju su nagrañeni poklon bonom u izosima kako je 
navedeno u izvješću   
 
Zaključci: 
 

1. Prihvaća se Izvješće o akciji "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor".  
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka tajnica će proslijediti nadležnim 

službama Grada Rijeke. 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvijestio je nazočne o uspješno odrañenom koncertu  
Kvarteta Veljak prema programu "Proljeće na Kozali" (Izvješće vijećnici dobili uz poziv za 
sjednicu). 
 
Zaključak: 
 

1. Prihvaća se Izvješće o održanom koncertu pod nazivom "Proljeće na Kozali" 
2. Prihvaća se prijedlog da se izvrši  prenamjene sredstava dobivenih od Odjela 

kulture sa pozicije 687 i pozicije 689 na poziciju 686 . 
3. Sredstva iz točke 2 ovog Zaključka temeljem Ugovora o autorskom djelu  

isplatiti izvoñaču  Kvartetu Veljak. 
4. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka  tajnica će proslijediti nadležnim službama 

Grada Rijeke.  
 
 

AD 4 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvijestio je prisutne o dopisu Grada Rijeke, OGU za mjesnu 
samoupravu i prijedlogu nove Odluke o korištenju prostora mjesne samouprave. 
 

Zaključak: 
 
� Informacija  kao  takva primljena na znanje. 

 
AD 5 
Gosp. Makale je upozorio na probleme tj.neizvršenu sanaciju potpornog zida u Ul. Mirka 
Franelića i Ul.Ante Kovačića kod k.br.9, kao i  urušenog zida u Ul.Laginjina  iza k.br.20. 
 

Zaključak: 

� � Obavijestiti (pismenim putem) Rijekapromet d.o.o  i zatražiti hitnu sanaciju  
1. potpornog zida u Ul.Mirka Franelića 
2. srušenog zida u Ul. A.Kovačića 9 
3. urušenog zida u Laginjinoj 20 
4. kopiju dopisa obvezno proslijediti  Odjelu za komunalni sustavo g. Miličević 
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AD 4 
Predsjednik VMO g. Loris Rak izvijestio je prisutne o ukazanoj potrebi za osnivanja Dana 
MO.  
 

Zaključak: 
 
�  �  �  �  Zadužuju se vijećnici da razmisle i predlože datum za Dan MO. 

 
 
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 
 
 
 

 

 
 


