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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/17-13/2  
URBROJ: 2170-01-09-10-17-2 
Rijeka,  20. veljače 2017. godine 
  

ZAPISNIK 
S   27. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
27. sjednica Kozale održana je  20. veljače 2017. (ponedjeljak) s početkom u 16 sati u prostorijama 
MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Sanjin Matijević, predsjednik VMO 
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
- Grga Rukavina, član VMO  
- Željko Matanović, član VMO 
- Biserka Stefan, članica VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  26. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće i usvajanje Izjava o fiskalnoj odgovornost 
2. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bar 

„Galerija“ nadnevka 24. veljače i 4.ožujka 2017. radi poslave diplome 
3. Zahtjev Mladena Pešuta, Baštijanova 46, za pronalaženjem rješenja za onemogućavanjem 

parkiranja u  ul. Baštijanovoj ulici (ulaz iz ulice Vjenceslava Novaka kod k.br.11)  
4. Zahtjev Tanje Tuhtan-Maras, Kalvarija 10 za rezerviranje parkirnih mjesta samo za stanare ili 

uvođenje naplate ispred zgrade. 
5. Informacija o prijedlogu za zajednički sastanak Rijeka plusa,Rijeka prometa, građana 

(Koljanin i Martinis) i MO s ciljem pristupanja reviziji zone naplate u Ul. Šetalište Vladimira 
Nazora. 

6. Razno 
 

 
 
AD  1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti sadašnji predsjednk Vijeća Sanjin Matijević (za period 
od 30.8.  do 31.12.2016.) i  bivša predsjednica Vijeća Renata Tomić (za period od 1.1. 2016. do  
30.8. 2016.) potpisnici su Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne 
samouprave za proračunsku godinu 2016. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito 
korištenje proračunskih sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 
upravljanja i kontrole u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.  
 
Zaključak:  
Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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AD  2 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević informirao je nazočne o dopisu  OGU za poduzetništvo kojim 
traži da se Vijeće očituje o zahtjevu za određivanju kasnijeg završetka radnog vremena (do 02,00 
sata)  ugostiteljskog objekta caffe bara "Galerija" u Parku Nikole Hosta i to  nadnevka  24. veljače i 
4. ožujka 2017.  Produžetak radnog vremena traži se zbog proslave diplome. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala slaže se sa zahtjevom za produženje radnog vremena ugostiteljskog 
objekta Caffe bara "Galerija" u traženom vremenu. Vijeće traži da se poduzmu sve mjere da 
razina buke iz Caffe bara u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.  
 
 
AD  3 
Predsjednik VMO Kozala, Sanjin Matijević je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigli zahtjev 
gospodina Mladena Pešuta, Baštijanova 46, u kojem traži pronalaženje rješenja za 
onemogućavanjem parkiranja na kolniku u Baštijanovoj ulici (ulaz iz ulice Vjenceslava Novaka kod 
k.br.11)  tj. od kućnog broja 11 u Ulici Vjenceslava Novaka  do  kućnog broja 46 u Baštijanovoj ulici. 
. 
Zaključak: 
Vijeće zahtjev gospodina Pešuta smatra opravdanim te će isti proslijediti na daljno 
postupanje u KD Rijeka promet. 
 
 
AD  4 
Predsjednik VMO Kozala, Sanjin Matijević je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigli zahtjev 
gospođe Tanje Tuhtan-Maras, Kalvarija 10 u kojem traži rezerviranje parkirnih mjesta samo za 
stanare ili uvođenje naplate ispred zgrade k.br. 10 u Ulici Kalvarija. 
 
Zaključak: 
Zahtjev proslijediti KD Rijeka plus d.o.o. uz molbu da njihove stručne službe izvrše uvid na 
predmetnoj lokaciji radi procjene opravdanosti zahtjeva. Također zatražiti da  Vijeće pismeno 
izvijeste o poduzetom kako bi mogli dati povratnu informaciju podnosiocu zahtjeva. 
 
 
AD  5 
Informacija o prijedlogu za zajednički sastanak Rijeka plusa,Rijeka prometa, građana (Koljanin, 
Zrilić i Martinis) i MO  na terenu, u samoj Ulici Šetalište Vladimira Nazora  zbog problematike 
parkiranja, te zahtjeva građana za uvođenjem nulte zone parkiranja, uz vremensko ograničenje na 
dva sata  dao je predsjednik Sanjin Matijević. 
 

 
 AD  6/1 
 Temeljem usmene prijave zamjenice predsjednika Renate Tomić  da su prilikom izvođenja radova - 
postavljanja elektro instalacija ( investitor HEP)  prekopani  pješački prijelazi  u Ulici Ante Kovačića 
od  k.br. 1  do k.br. 14 , te nakon završetka radova  isti su ostali  neobilježeni - neocrtani upućen je 
e-mail Direkciji komunalnog redarstva s molbom da u okviru svojih nadležnosti poduzmu  radnje, 
kako bi se  ocrtao pješački prijelaz. 

 

 
 
AD  6/2 
Zahtjevi  gospodina Matanovića za  orezivanja krošnji drveća u Baštijanovoj ulici, ispred Crkve  sv. 
Romulanda i Svih Svetih upućen je komunalnom redarstvu na daljnje postupanje. 
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AD 6/3 
Temeljem prijave gospođe Emilije Obrić upućen je e-mail Direkciji komunalnog redarstva s 
primjedbom o načinu izvođenja radova, odnosno nestručno obavljenim radovima nakon 
postavljanja  elektroinstalacija čiji je investitor HEP Rijeka i molbom za otklanjanjem uočenih 
nepravilnosti.  
 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 18 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                                                                                                                  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
   
 
 
 
 
 

 


