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ZAPISNIK 

S   29. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

29. sjednica Kozale održana je 14. studenoga 2012. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Grga Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
- Sanjin Matijević,  član VMO 
 
Nije nazočan:  
- Pavao Komadina, član VMO Kozala 
 
Usvajanje zapisnika sa  28.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika  VMO i predložila slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje redoslijeda prioriteta za 2013. 
2. Zahtjevi grañana 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

  
AD 1 
Predsjednik Vijeća Loris Rak dao na raspravu prijedlog redoslijeda prioriteta komunalne 
infrastrukture za 2013. Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći 
 
  
Zaključak: 
 
Usvaja se lista prioriteta po slijedećem redoslijedu: 
- Sanacija i nadvišenje parapetnog zida na nogostupu u Brajšinoj ulici sjeverno 

od kućnog broja 26 
- Sanacija nogostupa u Brajšinoj ulici od kućnog broja  26 do kućnog broja 30 
- Sanacija puta u Lorenzovom prolazu od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 
- Postava demontažnih stupića na ulazima u Park Vladimira Nazora sa 

jugoistočne strane 
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- Postava demontažnih stupića na ulazima u Park Vladimira Nazora sa zapadne 
strane 

- Postava demontažnih stupića u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 
21 

- Prva faza projektiranja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora 
- Sanacija zida u cijeloj dužini u Ulici Uspon Vlaha Bukovca 
- Postava klupa u Trinajstićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 8a 
- Rasčišćavanje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeveroistočno od 

kućnog broja 14 
 

 
AD  2 
  
Osnovna škola Kozala, uputila je zahtjev  za privremeno korištenje prostora mjesne 
samouprave na Volčićevom trgu , u vremenu od 9-12 sati  i to  od 12. do 17. prosinca 
2012. i to za održavanje "HUMANITARNOG BOŽIĆNOG SAJMA", s ciljem prikupljana 
sredstava za UNICEFOV  projekt "Škole za Afriku". 
  
Zaključak: 

- Osnovnoj školi Kozala odobrava se korištenje prostora mjesne samouprave 
na Volčićevom  trgu  2 za organiziranje Božićnog sajma. 

 
 
AD 3 
Osnovna škola SE Belvedere, uputila je zahtjev  za privremeno korištenje prostora 
mjesne samouprave na Volčićevom trgu , u vremenu od 17-19 sati i to 14 . prosinca 
2012. za održavanje "HUMANITARNOG BOŽIĆNOG SAJMA", s ciljem prikupljana 
sredstava za  prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje". 
  
Zaključak: 

- Osnovnoj školi SE Belvedere odobrava se korištenje prostora  mjesne 
samouprave na Volčićevom  trgu za organiziranje Božićnog sajma.  

 
 
AD 4 
Predstavnik stanara iz Ul. V.Novaka  uputio je zahtjev kojim traži da se poduzmu mjere 
za čišćenje šahta za oboriske vode u slijepoj ulici  izmeñu ulice V.Novaka i Ulice 
M.Franelića 
 
Zaključak: 

- Zahtjev stanara proslijediti nadležnoj službi Grada Rijeka s zamolbom da  
hitno poduzmu mjere čišćenja šahti. 
 

 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 
 


