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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-13/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-09 -1 
Rijeka,  29. rujna  2009. 

   
 

ZAPISNIK 
S  28.  SJEDNICE VMO KOZALA 

 
28. sjednica Kozale održana je 29. rujna (utorak) s početkom u 18:00 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 
-    Dragica Šibenik, tajnik MO 
 
Nije nazočan: 
 
- Pavao Komadina, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s  27. sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Usvajanje Zapisnika s 27.  sjednice  VMO Kozala 
2. Prijedlog programskih aktivnosti  MO Kozala za 2010. 

Razno 
 

 
AD 1 
Predsjednik VMO, gosp. Loris Rak ukratko  je informirao nazočne o pripremljenim 
prijedlozima (članovi dobili sa pozivima za sjednicu) programskih aktivnosti VMO 
Kozala  za 2010. i to: 
 
III. Prijedlog programa aktivnosti koje će VMO poduzimati na ureñenju MO 
     i poboljšanju uvjeta života 
IV. Program  vijeća iz nadležnosti zdravstva i socijalne  skrbi za 2010. 
V.  Program kulturno zabavnog života u MO iz nadležnosti OGU za kulturu za 2010. 
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VI.  Program vijeća iz nadležnosti OGU  za poduzetništvo ( i održivog razvoja) u 2010. 
VII. Program sporta i rekreacije u MO Kozala u 2010. iz nadležnosti OGU za sport i 
      tehničku kulturu 
VIII. Program brige o djeci u MO Kozala u 2010 iz nadležnosti OGU za odgoj i školstvo 
 
IX. Program ekologije u MO Kozala u 2010. iz nadležnosti OGU za urbanizam, 
     ekologiju… 
X.  Ostale programske aktivnosti  i zadaci VMO Kozala u 2010. 
XI. Programi VMO Kozala koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu  
 
što se tiče r.br. I.  Prijedlog prioriteta u komuinalnom opremanju i ureñenju područja 
Kozale za 2010.   VMO će raspravljati na  slijedećoj sjednici tj. nakon što prijedlozi  
budu obrañeni od  OGU za komunalni sustav . 
 
r.br II – Razvojni programi – prijedloga nema. 
 
Zaključak: 
 
�  Jednoglasno je usvojen Program rada (programske aktivnosti) Vijeća MO  Kozala za 
    2010. god. 
    Program rada kao i zbirni proračun programskih aktivnosti se nalazi u prilogu ovog 
    Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 

AD 2 
 
Tajnica je Vijeće upoznala s pristiglim zahtjevom gospoñe Marije Maljevac iz 
Brajšine k.br.2, u kojem traži sanaciju  oštećenog zida smještenom izmeñu 
stambene zgrade Brajšina  k.br 2 i Baštijanova  .k.br. 20 ( ulaz kroz park 
Laginjina 16 a).   
 
Zaključak: 
 
� Dopis će se proslijediti OGU za komunalni sustav i komunalnom redarstvu. 
 
 
AD 3 
Putem e-maila zaprimljena je zamolba grañana da se  saniraju  oštećenja nastala 
na cesti u Laginjinoj ulici 
 
Zaključak: 
 
� Dopis proslijediti nadležnoj Županijskoj upravi za ceste. 

 

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

              Predsjednik  VMO Kozala. 
 

Dragica Šibenik                     Loris Rak 
 


