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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/11-13/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31. ožujka  2011. 

 
 

ZAPISNIK 
S   9. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
 

9. sjednica Kozale održana je  31. ožujka  2011. (četvrtak) 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  
- Dragica Šibenik, tajnik MO i 
- Irena Vukosavljević, predsjednica VMO Belveder 
 
Nije nazočan:  
- Pavao Komadina, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa  8.  sjednice VMO Kozala: 

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

 
DNEVNI RED 

 
 
1. Dopis Arsena Urana u svezi nepropisnog parkiranja u Ul. Ivana Rendića  
2. Izvješće o  održanoj proslavi „ Meñunarodnog dana žena – 8. marta u MO 

Kozala“ 
3. Informacija o raspisanom natječaju za podnošenje „Prijedloga prioriteta za 

2012.“ 
4. Razno: informacije i zamolbe grañana   

 
AD 1 
 
Vijećnici su e-mailom dobilia  dopis Arsana Urana u  svezi nepropisnog parkiranja i 
zahtjeva za postavljanje stupića u Ul. Ivana Rendića  
 
Zaključak: 

� Vijeće utvrñuje da nije došlo do nikakvih promjena u svezi nepropisnog 
parkiranja u Ul. Ivana Rendića iako je prošao rok za postupanje sukladno  
zaključku VMO od 19. veljače 2011. 

 



 2 

 
 

� Ponovno se poziva OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti da postupi po zaključcima VMO (navesti datume sjednica) 

� Poziva se OGU za komunalni sustav da nam  dostavi pismeno izvješće o 
provedenim aktivnostima utvrñenim na sastanku od 19.2. 2011. 

 

 
AD  2 
 
Vijećnici su u materijalima za sjednicu dobili pisano Izvješće o  održanoj proslavi „ 
Meñunarodnog dana žena – 8. marta u MO Kozala“ 

 
Zaključak: 

Jednoglasno je usvojeno Izvješće o održanoj proslavi Meñunarodnog dana žena 
– 8. marta u MO Kozala 2011. Izvješće čini sastavni dio ovoga Zapisnika. 
 

 
AD  3 
 
Tajnica je izvjestila nazočne da će se prijedlozi prioriteta za 2012. godinu zaprimati od 28. 
ožujka do 22. travnja ove godine.  
 
Zaključak: 

� Prisutni su navedeno primili na znanje. 
 
AD  4 
 
Raspravljalo se o prometovanju  autobusne linije  br. 4   tj. zahtjevu grañana za vraćanje 
voznog reda na stanje od prije  rujna 2010. Naime, od rujna 2010. godine  autobusna 
linija br. 4  više ne vozi iza 23 sata (nedjeljom). S obzirom da je to jedina gradska 
autobusna linija koja povezuje područje MO Kozala,  MO Belveder i Brašćine - Pulac  
smatramo da je navedena linija od  vitalnog interesa za grañane ovih MO, te da istima 
treba biti omogućeno korištenje usluga gradskog autobusnog prijevoza iza 23 sata kao 
što je to omogućeno i dr. grañanima grada Rijeka. 
 
Zaključak: 

� Zatražiti od  Autotroleja vraćanje voznog reda, odnosno autobusne linije br. 4  
na stanje od prije rujna 2010. godine.  

 

 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, zam. 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 

 


