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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/12-13/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  14. prosinca  2012. 
 
 

 

 
ZAPISNIK 

S   30. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

30. sjednica Kozale održana je 14. prosinca 2012. (petak) 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  29.  sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Financijskog plana VMO Kozala za 2013. i projekcija  za 2014. i 

2015.godinu 
2. Očitovanje vijeća u svezi novog prijedloga mreže površine za pse 
3. Izvještaj o realiziranom programu "Likova radionica za djecu predškolskog 

uzrasta" 
4. Izvještaj o realizaciji programa "Doček Djeda Božićnjaka na Kozali" 
5. Zahtjevi grañana 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

  
AD 1 
Predsjednik Vijeća Loris Rak dao na raspravu prijedlog Financijskog plana VMO Kozala 
za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu. Nakon kraće rasprave jednoglasno je 
usvojen slijedeći 
 
 Zaključak: 

- Usvaja se Financijski plan VMO Kozala za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. 
godinu.  
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AD  2 
Grad Rijeka,  Direkcija za razvoj, urbanizam  na temelju dostavljenih prijedloga MO i 
analizom važeće prostorno planske dokumentacije te očevidom na terenu utvrdile su 
lokacije namijenjene za boravak pasa na području 22 mjesna odbora. Nakon kraće 
rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći 
 

 
Zaključak: 

- U potpunosti se prihvaća prijedlog da se u mrežu površina na području 
Grada Rijeke namjenjene za boravak pasa uvrsti lokacija:  Ulica Petra 
Kobeka uz ulaz u Groblje Kozala  
Prostorno-planska dokumentacija: GUP  
Namjena: Javna zelena površina – gradski park, planske oznake Z1-5  
Vlasnička struktura: Grad Rijeka  
Napomena: potrebno ograditi površinu  
k.č. 2806 k.o. Stari Grad  
Grunt k.o. 434/2 k.o.Kozala 
 

- VMO KOZALA isto tako traži da se u mrežu parkova za pse uvrsti i već 
ranije  dostavljena Vam lokacija :  

           Park Vladimira Nazora 
Prostorno-planska dokumentacija: GUP  
Namjena: Javna zelena površina – gradski park  
Vlasnička struktura: Grad Rijeka  
Napomena: koristi se već kao šetnica za pse  
 
 

AD 3 
Predsjednik Vijeća Loris Rak dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu rada za 2012.godinu, Likovna radionica za djecu predškolskog 
uzrasta za 2012.godinu. 
 
Zaključak: 

- Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu rada,  za 
2012. godinu, Likovna radionica za djecu predškolskog uzrasta.  

 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Loris Rak dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu rada za 2012.godinu, Doček Djeda Božićnjaka za 2012. godinu. 
 
Zaključak: 

- Izvještaj o realiziranom programu "Doček Djeda Božićnjaka na Kozali 2012." 
u cijelosti se prihvaća.  

 
 
AD 5 
Igor Ausilio iz Rijeka prometa d.o.o.  kojim traži da se VMO Kozala pismeno očituje 
glede pozicije na kojoj bi se označila mjesta za motocikle u Trinajstićevoj ulici. Nakon 
rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći 
 
Zaključak: 

- Da se za motocikle označi samo jedno mjesto za parkiranje i to na lokaciji  
izmeñu k.br.14 i k.br.12  u Trinajstićevoj ulici. 
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AD 6 
 
Po  prioritetima MO Kozala za 2012 godinu nakon provedenih postupaka te shodno 
planiranim i ugovorenim radovima pojavila se razlika od 16.267,06 kn, koju je potrebno 
utrošiti u ovoj godini.  Rijekapromet d.o.o. moli VMO da se pisano očituje u što kraćem 
roku kako bi mogli nastaviti naše aktivnosti po ovom predmetu. Nakon kraće rasprave 
VMO  donosi slijedeći      
 
Zaključak: 

- Iznos od  16.267,06 kn (s PDV-om) utrošiti  za sanaciju zida (s desne strane) 
u Ulici Kalvarija preko puta k.br.21-40.  

- zaključak proslijediti Rijekaprometu i -Direkciji zajedničkih komunalnih 
djelatnosti  

 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 
 


