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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/14-13/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  28. ožujka  2014. 
 
 

 

ZAPISNIK 
S   44. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
44. sjednica Kozale održana je 28. ožujka 2014. (petak) 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, tajnica MO   
Nije nazočan: 
Pavao Komadina, član VMO Kozala 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prioriteti MO Kozala za 2015. 
2. Izvještaj o održanom programu  Dana žena 
3. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

  
 

AD 1 
Predsjednik VMO Loris Rak dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge grañana za 
ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu (prioriteti). 
 
Zaključak: 

Vijeće je suglasno da se zahtjevi (prijedlozi)  grañana uvrste u prioriteta za 2015. 
godinu kako je niže navedeno: 
 

1. Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora 
2. Proširenje javne rasvjete na Volčićevom trgu iza kućnog broja 2 (Boćalište Kozala) 
3. Sanacija prilaznog puta u Trinajstićevoj ulici od kućnog broja 1 do broja 7 
4. Sanacija dijela kolnika kod kućnog broja 31 u Brajšinoj ulici 
5. Sanacija dijela kolnika u ulici Bože Milanovića od kućnog broja 27 do kućnog broja 31 
6. Sanacija dijela kolnika (desna strana) od Volčićevog trga kućni broj 2 do kućnog broja 

13 u ulici Petra Kobeka 
7. Premještaj autobusnog stajališta u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 30 
8. Sanacija dotrajalog "portala" na prilazu u dvorište stambenim zgradama od kućnog 

broja 1  do broja 7 u Trinajstićevoj ulici 
9. Postavljanje znakova "zabranjeno uvoñenje psa" u sve parkove na Kozali 
10. Postavljanje slavine sa pitkom vodom u parku Kozala koji je smješten izmeñu kućnog 

broja 2 u ulici Volčićev trg i Baštijanove ulice do kućnog broja 25a 
11. Postavljanje zaštitne ograde izmeñu kućnog broja 12 i broja 14 u Brajšinoj ulici 
12. Postavljanje zaštitne ograde izmeñu kućnog broja 14 i broja 16 u Brajšinoj ulici (uz 

uklanjanje ostataka kioska) 
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AD 2 
Predsjednik Vijeća Loris Rak upoznao je Vijećnike o održanom programu "Dan žena na 
Kozali"  koji se održao u subotu,1. ožujka 2014. u 17 sati. 
Zaključak: 
Izvještaj o održanom programu "Obilježavanje  8.marta" u potpunosti  se prihvaća. 
 
 
AD  3 
Zamjenica predsjednika, Renata Tomić informira je  prisutne vijećnike o pristiglom dopisu 
OGU za komunalni sustav kojim nas obavještavaju da su na prijedlog ovlaštenog 
predstavnika stanara iz Laginjine 16a  da se postavi javna rasvjeta na putu koji vodi od 
Brajšine ulice prema ambulanti i Laginjinoj ulici izvršili očevid. Zahtjev za postavljanjem  javne 
rasvjete smatraju opravdanim. te da  će se radovi izvesti u prvoj polovini godine iz sredstava 
za proširenje javne rasvjete.  

 
Zaključak: 
Informacija  primljena na znanje. 
 
 
   
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 
sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2 ) stranice.                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Loris Rak 
 
 


