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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/11-13/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31. siječnja 2011. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA   7. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

7. sjednica Kozale održana je  31. siječnja  2011. (ponedjeljak) s početkom u 16:30 sati 
u prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Loris Rak, predsjednik VMO  
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Sanjin Matijević,  član VMO 
- Grga Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO  
-  
Nije nazočan:  
- Pavao Komadina, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s  6.  sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorilo predsjednika  VMO i predložilo slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o radu Vijeća MO Kozala za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 

2011.godini. 
2.  Razno: zamolbe grañana   

� Zamolba Krunoslava Horžineka za ureñenje okoliša zgrade Laginjina 16 a 
� Zamolba Arsena Urana za postavljanje stupića u Ul. Ivana Rendića 

 
AD 1 
Vijećnici su u materijalima za sjednicu zaprimili  Izvješće o o radu Vijeća MO  Kozala za 
razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2011.godini. 
 
Zaključak: 
 

� Jednoglasno je usvojeno Izvješće o o radu Vijeća MO Kozala za razdoblje od 1. 
siječnja  do 31. prosinca 2010.godini. 

 
� Izvješće o o radu Vijeća MO Kozala za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 

2010.godini  nalazi se u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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AD  2 
 
Vijećnici su u materijalima za sjednicu zaprimili zamolbu gospodina Krunoslava Horžineka 
za ureñenje okoliša (zelenila) oko zgrade Laginjina 16 a. 
 
 
Zaključak: 
 

� O zahtjevu gospodina Horžineka se nije raspravljalo jer je u meñuvremenu  
pristigao  odgovor Odjela za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne 
djelatnosti da će se manji zahvati na zelenilu u skladu sa strukom i kalendarom 
radova obaviti tijekom ovog proljeća. 

 
AD  3 
 
Vijećnici su u materijalima za sjednicu zaprimili e-mail gospodina Arsena Urana iz 
Laginjine 27 za postavljanje stupića u Ul.Ivana Rendića preko puta k.br. 8a i 8b. 
 
 
Zaključak: 
 

� Zbog višegodišnjeg nerješavanja problematike (nepropisno parkiranih  
automobila) u Ul. Ivana Rendića na  području Mjesnog odbora Kozala, pod 
hitno zakazati sastanak s pročelnicom Odjela za komunalni sustav i njenim 
suradnicima 

 
 Tema sastanka bila bi: 

� Problematika nepropisno parkiranih automobila na nogostupima u Ulici Ivana. 
Rendića  i odbijanje zahtijeva (zamjenske lokacije iz prioriteta)  MO Kozala za 
postavljanje stupića uz sportski centar  Blue-Gym tj. preko puta  Ulice Ivana 
Rendića k.br. 8a  i 8 b. 

 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 
18:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                  Predsjednik  VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                            Loris Rak 

 

 


