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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-13/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  26. siječnja 2010. 

 
 

  ZAPISNIK 
S  32. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

32. sjednica Kozale održana je  26. siječnja  2010. (utorak) 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 31. sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacije o usvojenim programima financiranih od strane  pojedinih 

Odjela Grada Rijeke   
2. Usvajanje prijedloga programa financiranih iz sredstava MS 
- Likovne radionice za djecu predškolskog uzrasta 
- Obilježavanja 8. Marta – Meñunarodnog dana žena 
3. Usvajanje izvješća o radu VMO Kozala za 2009. 
4. Očitovanje na amandmane PGS a u svezi osnivanje gradskih četvrti 
5. Razno 

 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO gosp. Rak informirao je prisutne vijećnike o programima 
financiranih od strane  resornih Odjela Grada Rijeke.  
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Naglasio je da nije prihvaćeno sufinanciranje programa iz kulture, dok je za sport 
osiguran iznos od 2.600,00 kn, a za poduzetništvo iznos od 1.500,00 kuna + 
sadnice za sve učesnike.   Programi za ekološke akcije u potpunosti prihvaćeni.  
Program "Provedi slobodno vrijeme u hladovini Himalajskih cedrova" prijavljen na 
natječaj Grada Rijeke- Lokalnog partnerstva – nije prošao, obrazloženje: da nisu 
definirani  poslovi koje će raditi volonteri.  
Meñutim, predsjednik je naglasio da možemo biti zadovoljni  jer je prošao projekt 
grupe grañana (voditeljice projekta  gospoñe Sande Šoić ) pod nazivom "Moderno i 
sigurno igralište " za ureñenjem parka Kozala.  
Nakon diskusije, Vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći 
 
Zaključak: 
 

�   Informacije  primljene na znanje 
 

AD 2 
 
Članovi  vijeća su u materijalima  dobili prijedlog programa za održavanje likovne 
radionice za djecu predškolskog uzrasta i prijedlog program za obilježavanje 8. Marta 
– Meñunarodnog dana žena (u prethodnim materijalima) 
 
Zaključak: 
 
�  Prihvaća se prijedlog, te će se iz sredstava MS (20.000,oo kn) financirati  programi 
- Likovna radionica  za djecu predškolskog  uzrasta 
- Obilježavanje 8.Marta – Meñunarodnog dana žena 
 
AD 3 
 
Predsjednik je napomenulo da je predano Izvješće o radu Vijeća MO Kozala za 
proteklu godinu, koje je prethodno pregledao . Članovi vijeća su Izvješće dobili u 
materijalima za sjednicu. Isto tako  predano je Izvješće o komunalnom neredu, 
komunalnim oštećenjima i korištenju prostorija mjesnog odbora. 
 

Zaključak: 
 
�  Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 
AD 4 
Tajnica je Vijeće upoznala s amandmanima  PGS-a na Statut grada Rijeke o potrebi 
osnivanja gradskih  četvrti (kvartovia). 
   
 
Zaključak: 
 
�  O amandmanima  PGS-a na Statut grada Rijeke o potrebi osnivanja gradskih 

četvrti će se raspravljati na slijedećoj sjednici.  
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Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje 
sjednicu u 19:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednika  VMO Kozala. 
 

Dragica Šibenik Loris Rak 
 
 
 

 

 
 


