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ZAPISNIK 
S   39. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

39. sjednica VMO Kozala  održana je 17. listopada 2013. (četvrtak) s početkom u 16 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  
- Sanjin Matijević,  član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO  
 
- Nije nazočan 
- Pavao Komadina, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa  38.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik  VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Program rada  za 2014.  
2. Razno 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Loris Rak je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programskih 
aktivnosti mjesnog odbora Kozala za 2014. godinu financiranih ili sufinanciranih iz sredstava 
odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi 
sveukupno 20.000,00 kuna. 
 
Zaključak: 

 

  
a) Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća MO Kozala za 2014. godinu, 

te zaključilo da se program dostavi Odjelu za gradsku upravu i samoupravu. 
 

b) Vijeće je jednoglasno usvojilo programske aktivnosti Vijeća MO Kozala za 2014. 

- „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor"-OGU za poduzetništvo i Odj. za 
gradsku upravu i samoupravu . 



 2 

 
 
 

- Ekološke akcije „Lijepa škola“ i  DV Kvarner - OGU za  urbanizam, ekologiju  
- Sportski turnir u boćanju , košarci i briškuli i trešeti-OGU za sport i Odj. za gradsku 

upravu i samoupravu  
- „Mjerenje tlaka i šećera u krvi“ - OGU za zdravstvo i soc. skrb   
- „Obilježavanje „Međunarodnog dana žena-8.marta“- Odj. za gradsku samoupravu i 

upravu 
- „Likovna radionica za djecu predškolskog uzrasta“- Odj. za gradsku samoupravu i 

upravu   
- Doček Djeda Božićnjaka 2014.“ – Odj. za gradsku za samoupravu i upravu   
- Čišćenje i uređenje prostora u Baštijanovoj ulici  oko i iza k.br.25a 
 

 

AD  

Predsjednik Vijeća Loris Rak je obavijestio vijećnike na pritužbe  građana, a koje se 
odnose  na ponašanje vozače i njihovo parkiranje, u drvoredu u Baštijanovoj ulici od k.br.19 do 
Volčićevog trag..  Nesavjesni vozači svojim nepropisnim parkiranjem i nepoštivanjem prometnih 
propisa   uzrokovali su oštećenja tlakavaca, za čije uređenje VMO je utrošilo  30.000,00 kn  u 7. 
mjesecu ove godine.   

 
 

Zaključak: 

 zatražiti od Direkcija za komunalno i prometno redarstvo,  MUP-a Rijeka - 
policajca u zajednici  uvođenja pojačanje ophodnje  u Brajšinoj ulici  a u 
cilju poduzimanja tj. uvođenja represivnih mjera prema prekršiteljima 
propisa, kako bi se spriječilo daljnje uništavanje i oštećenje postavljenih 
tlakavaca. 

 
 

 

 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 17,45 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 

 


