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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/13-13/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  19. prosinca  2013. 
 
 

 

ZAPISNIK 
S   41. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
41. sjednica Kozale održana je 19. prosinca 2013. (četvrtak) 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  
- Sanjin Matijević,  član VMO 
- Pavao Komadina, član VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  40.  sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Financijskog plana za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. 
2. Prioriteti za 2013.– zamjenska lokacija 
3. Izvješće o održanoj likovnoj radionici 
4. Izvješće o Djedu Božićnjaku 
5. Informacija sa povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti MO za 2014. 
6. Ružica Lovrović, zahtjev za postavljanje stupića ,Stari Voljak 6 
7. Razno  

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

  
AD 1 
Predsjednik Vijeća Loris Rak dao na raspravu prijedlog Financijskog plana za 2014. i 
projekciju za 2015. i 2016. godinu. Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen 
slijedeći 
 
  
Zaključak: 
Usvaja se Financijski plan MO Kozala za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu. 
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AD  2 
Predsjednik je obavijestio Vijeće o pristiglom e-mailu  KD Rijeka prometa d.o.o.  kojim  
nam obaviještavaju da je po prioritetima MO Kozala za 2013. godinu nakon provedenih 
postupaka te shodno planiranim i ugovorenim radovima se pojavila razlika od 30.841,23 
kn, s PDV -om koju je potrebno utrošiti u ovoj godini. KD Rijeka promet predlaže da se  
navedena sredstva utroše na sanaciju dijela kolnika u ul. Kalvarija  

 
Zaključak: 
 
 Prihvaća se prijedlog da se da se preostala sredstva  u iznosu od  30.841,23 kn, s PDV 
-om utroše za sanaciju dijela kolnika u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 27. 
   
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Loris Rak dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu rada za 2013.godinu, Likovna radionica za djecu predškolskog 
uzrasta za 2013.godinu. 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu rada "Likovna 
radionica za djecu predškolskog uzrasta za 2013.".  
 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Loris Rak dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu rada za 2013.godinu, Doček Djeda Božićnjaka za 2013. godinu. 
 
Zaključak: 
Izvještaj o realiziranom programu "Doček Djeda Božićnjaka na Kozali 2013." u 
cijelosti se prihvaća.  
 
AD 5 
Predsjednik Vijeća Loris Rak informira je  prisutne vijećnike  da Povjerenstvo za ocjenu 
programskih aktivnosti na području Grada Rijeke je prihvatilo  programske aktivnosti MO 
Kozala  bez primjedbe.  
 
Zaključak: 
 
Informacija sa povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti MO za 2014. se prima na 
znanje 
 
AD 6 
Predsjednik Vijeća Loris Rak informira je  prisutne vijećnike o pristiglom zahtjevu 
gospoñe Ljiljane Lovrović.  Stari Voljak 6  kojim moli Vijeće za suglasnost da se ispred 
njene garaže postave stupići ili gljive. 
 
Zaključak: 
 
Zahtjev  proslijediti KD Rijeka promet uz molbu da njihove stručne službe izvrše očevid 
na prometnoj lokaciji radi opravdanosti zahtjeva za postavljanjem stupića. Takoñer 
zatražiti da  Vijeće pismeno izvijeste o poduzetom kako bi mogli dati povratnu 
informaciju podnosiocu zahtjeva. 
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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 
 


