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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/10-13/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  20. rujna 2010. 

 
 

  ZAPISNIK 
S   3. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

3. sjednica Kozale održana je  20. rujna  2010. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 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  2.  sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Prijedlog programa VMO za 2011. 
2. Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima iz 2011. – hitno očitovanje 
3. E-mail gosp. Urana iz Ulice Ivana Rendića u svezi nepropisnog parkiranja 
4. Zahtjev grañana iz Ulice Ante Kovačića 24 za postavljanje znaka zabrane 

parkiranja i postavljanje rasvjete   
 
 
AD 1 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili prijedloge programa VMO Kozala za 2011.  
a koji se financiraju iz sredstava:   
 
- OGU za poduzetništvo – „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ 
- OGU za  urbanizam, ekologiju – eko akcije („Lijepa škola“ i „Za naše Vidrice“) 
- OGU za sport – „Sportski turnir“ 
- OGU za zdravstvo i soc. skrb  - „Mjerenje tlaka i šećera u krvi“ 
- OGU za samoupravu i upravu ("Obilježavanje 8. marta – Meñunarodnog dana žena“, 

„Likovna radionica za djecu predškolskog uzrasta“ i  „ Doček Djeda Mraza 2011.“)   
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Zaključak: 
 
     Vijeće jednoglasno  usvojilo prijedloge programa za 2011. 
 
AD  2 
 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili zamolbu Rijeka prometa  kojom tražite  hitno 
očitovanje ( zamjensku lokaciju) o preostalim sredstvima (11.407,62 kn)  iz prioriteta za 
2010.  
 
Zaključak: 
• iznos od 11.407,62 kn (s PDV-om) utrošiti za  postavljanje zaštitnih  stupića u 

Ulici Ivana  Rendića  (preko puta  k.br. 8a i 8 b) 
 
 
AD 3 
 
U materijalima za sjednicu  vijećnici su dobili e-mail gosp. Urana u kojim traži postavljanje  
zaštitnih stupića u Ulici Ivana Rendića   
 
Zaključak: 
• Daje se pozitivno mišljenje za postavljanje stupića u Ulici Ivana Rendića. 

Radove financirati preostalim sredstvima (11.407,62 kn) iz prioriteta za 2010. 
   
 
AD 4 
 
Gosp. Rak je izvijestio prisutne o  zahtjevu predstavnika stanara zgrade Ante Kovačića  
24  (dobili uz poziv)  kojim traži da se izvidi  mogućnost za postavljanje znaka zabrane 
parkiranje i postavljanje rasvjete ispred skloništa.   
 
Zaključak: 
 
• Daje se pozitivno mišljenje za postavljanje  znaka zabrane parkiranja i dva  

stupića  sa MASTER ključem u Ulici Ante Kovačića 24. 
• Da se radovi financiraju iz sredstava redovnog održavanja. 
• Za  postavljanje dodatne rasvjete zatražiti mišljenje nadležnih službi 

 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
19:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije stranice  (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:               Predsjednika  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                   Loris Rak 

 
 


