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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/11-13/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28. veljače  2011. 

 
 
 

ZAPISNIK 
S   8. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

8. sjednica Kozale održana je  28. veljače  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 sa  7.  sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Izvješće o održanom sastanku  s predstavnicima Grada Rijeke, Prometnog 
redarstva i Rijeka prometa d.d. u  svezi nepropisnog parkiranja i zahtjeva za 
postavljanje stupića u Ul. Ivana Rendića  

2. Dogovor oko proslave 8. marta - Meñunarodnog dana žena 
 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana   

 
� Zamolba predstavnika stanara iz Ul. Ante Kovačića  8 za ureñenje zelenila  

          u okolišu zgrade 
� Zamolba predstavnika stanara iz Ul. Vjencislava Novaka  11 za  ličenje 

         ograde oko zgrade 
 
AD 1 

Vijećnici su u materijalima za sjednicu dobili i zapisnik sa sastanka  održanog  18. 
veljače 2011.g. s predstavnicima Grada Rijeke, Prometnog redarstva i Rijeka 
prometa d.d. u  svezi nepropisnog parkiranja i zahtjeva za postavljanje stupića u 
Ul. Ivana Rendića  
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Zaključak: 

� Jednoglasno je usvojen zapisnik sa sastanka održanog s predstavnicima Grada 
Rijeke u svezi nepropisnog parkiranja i zahtjeva za postavljanje stupića u Ul. 
Ivana Rendića. 

 
� Zapisnik sa sa sastanka održanog  18. veljače 2011.g. s predstavnicima Grada 

Rijeke u svezi nepropisnog parkiranja i zahtjeva za postavljanje stupića u Ul. 
Ivana Rendića  nalazi se u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
AD  2 
 
Vijećnici su u materijalima za sjednicu zaprimili zamolbu predstavnika stanara iz Ul. Ante 
Kovačića 8 za ureñenje okoliša (zelenila) oko zgrade Laginjina 16 a. 
 
 
Zaključak: 

� zahtjevu predstavnika stanara  iz Ul. Ante Kovačića 8 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 zamolbu predstavnika stanara iz Ul. 
Vjencislava Novaka 11 za  ličenje ograde i ureñenje okoliša (zelenila) oko zgrade  
 
 
Zaključak: 

� Predstavnika stanara obavijestiti da će se je jedino moguće staviti u prioritete 
za 2012. godinu 

 
AD  4 
 
Vijećnici su raspravljali o sve učestalijim pritužbama grañana koji ukazuju na nepoštivanje 
prometnih propisana od strane vozače i njihovom nepropisnom parkiranju kao i 
nemogućnošću prolaza pješaka nogostupom u Brajšinoj, Trinajstićevoj, Mirka Franelića i 
Ulici Vjencislava Novaka. Nakon  kraće rasprave  donešena je slijedeća  
 
Odluka: 

���� o sazivanju Zbora grañana u  petak, 4. ožujka 2011. godine u 17,00 sati u 
prostorijama MO Kozala, Volčićev trg  br.2, sa slijedećim dnevnim redom: 
Problematika parkiranja osobnih vozila u ulicama :Mirka Franelića; 
Brajšinoj;Trinajstićevoj i Ulici Vjencislava Novaka 

  
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 

 


