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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-13/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  16. veljače 2010. 

 
 

  ZAPISNIK 
S  33. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

33. sjednica Kozale održana je  15. veljače  2010. (ponedjeljak) s početkom u 
16:00 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 
 
Ostali nazočni:  
- Ivo Feranda 
 
Usvajanje zapisnika s 32. sjednice VMO Kozala: 

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

 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje prijedloga financijskog plana VMO za 2010. 
2. Usvajanje Plana aktivnosti VMO Kozala za 2010. 
3. Očitovanje na  amandmane PGS u svezi osnivanja gradskih četvrti 
4. Informacija o ustupanju pokala  Boćarskog kluba Kozala (djelovao pri MZ 

Kozala,  do  Domovinskog rata)  Ženskom  boćarskom klubu Kozala 
5. Razno 
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AD 1 
 
Prisutni su u materijalima dobili Financijski plan za 2010., a koji se nalazi u prilogu 
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio 
 
Zaključak: 

• Financijski plan je jednoglasno usvojen. 
 

AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Loris Rak  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu Plan 

 aktivnosti Vijeća mjesnog odbora Kozala za 2010. godinu.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Plan aktivnosti Vijeća mjesnog odbora 
Kozala za 2010.  

  

AD 3 
 
Predsjednik je podsjetio  nazočne da su  na prošloj sjednici dobili materijale u svezi 
prijedlog PGS-a o potrebi uvoñenja gradskih četvrti (kvartova) kao i analiza 
napravljena od strane Direkcije za mjesnu samoupravu zahtjeva PGS –a  o 
očitovanju na prijedlog  osnivanja gradskih četvrti (kvartova). 

Zaključak: 
 

• Vijeće mjesnog odbora Kozala smatra  da bi uvoñenje još jedne razine 
mjesne samoupravu bilo neracionalno i nesvrsishodno, već treba i dalje 
razvijati mjesnu samoupravu, pojasniti i proširiti ovlaštenja mjesnih 
odbora i eventualno otvoriti raspravu o postojećim granicama mjesnih 
odbora. 

 
 
AD 4 
Predsjednik je upoznao nazočne o usmenoj zamolbi ŽBK Kozala, Ljiljane Franjić  o 
ustupanju pokala i medalja Boćarskog kluba Kozala (djelovao pri MZ Kozala,  do  
Domovinskog rata) Ženskom boćarskom klubu Kozala. Konzultiran je pročelnik i 
ravnatelj MS, obzirom da pokali nisu zavedeni u inventuru ni MO ni MS, oni nemaju 
ništa protiv da se napravi primopredaju i pokali ustupe ŽBK. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je suglasno da se  pokali BK Kozala ustupe ŽBK Kozala. Pokali će 
se uručiti na ljeto, kad  bude sportski turnir MO. Zadužuje se tajnica da 
izvrši popis inventara (pokala).  

 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Loris Rak je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe Vijeću: 
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- Dopis gospodina  Zdenka Kruščića, predstavnika stambene zgrade Ante 

Kovačića  22 ,  o  potrebi ureñenja zemljišta –okućnice ( dopremanje zemlje, 
ozeleniti travom, sadnjom novih sadnica). 

 
Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen i poslat će se dopis nadležnim službama Direkcije 

zajedničkog komunalne djelatnosti. 
 
- Dopis gospodina  Kristijana Krizmana , predstavnika stanara  stambene zgrade 

Ante Kovačića  17 ,  za postavljanjem stupića na nogostupu, ispred zgrade. 
 
Zaključak: 
• Zadužuju se  gospodin  Feranda i  gospodin Kovačević  da izvrše  uvid na 

terenu (do slijedeće sjednice) i  dostave mišljenje o opravdanosti 
postavljanja stupića.  

    
 
- Dopis gospodina  Marinka Klapana , predstavnika stanara  stambene zgrade Ante 

Kovačića  8 ,  za  dovoženjem zemlje, kako bi se uredila okoliš zgrade. 
 
Zaključak: 
 • Podnosioca  zahtjeva pismenim putem uputiti  da se prijavi na natječaj za 
   komunalne prioritete, koji će biti raspisani u travnju ili svibnju ove godine. 
 
- Mail  gospodina Marinka Koljanina, stanara iz Ulice Stari Voljak,  upućen Rijeka 

prometu (VMO na znanje) koji se odnosi na problem parkiranja, postavljen 
prevelik razmak izmeñu gljiva, te zahtjeva za prebacivanje  iz  2. u 1. zonu 
naplate. 

 
Zaključak: 
 • Informacija primljena na znanje. 
 
 
 
 
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 
 
 
 

 

 


