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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/17-13/4  
URBROJ: 2170-01-09-10-17-2 
Rijeka,  26. travnja 2017. godine 
  

ZAPISNIK 
S   29. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
29. sjednica Kozale održana je  26. travnja 2017.g. (srijeda) 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  28. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
  
 
1. Razmatranje zaprimljenih prijedloga građana za male komunalne akcije - prioritete za 

2018.godinu 
2. Dogovor oko održavanja programa u mjesecu svibnju kao i Dana MO  
3. Razno  
 
 
AD  1 
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih 
objekata i udrugama građana da se Direkciji za mjesnu samoupravu, sjedištima mjesnih odbora, 
i portalima zaprimaju prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije) za 2018. godinu Vijeće MO Kozala je zaprimilo oko 36 zahtjeva i prijedloga. 
Poradi nedostatka financijskih sredstava 8 zahtjeva građana za uvrštenje u prioriteta za 2017. g. 
ostao je van liste. Prilikom godišnjeg obilaska terena mjesnih odbora zabilježeno je 7 oštećenja 
koja se ne mogu realizirati kroz redovno održavanje već samo kroz prioritete. 
. 
 
Zaključak:  Vijeće je suglasno da se prošlogodišnji i (7+8)  kao i novopristigli (36)  
prijedlozi građana za uvrštenje na listu malih komunalnih akcija - prioriteta za 2018. 
godinu objedine i da se o tome raspravi na  slijedećoj sjednici. Također podržavaju 
pijedlog  o sazivanju 30. SVMO Kozala   za utorak, 3. svibnja 2017. 
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AD  2 
Vijeće je raspravljalo o organizaciji predstojeće programske aktivnosti Eko akciji „Za naše 
Vidrice“,  sportskom programu  „Proljeće na Kozali“ kao i o  Danu MO. 
 
Zaključak:  
     -  u suradnji sa Crvenim križem Rijeka, krajem mjeseca, provesti će se besplatno  
        mjerenje tlaka i šećera u krvi. 
     -  u subotu, 13. svibnja, održati će se ekološka akcija za naše Vidrice“ 
     -  u subotu, 27 . svibnja, održati će se turnir u boćanju i briškuli i trešeti 
     -  krajem mjeseca svibnja održati će se akcija uređenja i pituranja Prihvatilišta za 
        beskućnike „Ruže sv.Franje“ 

-  početkom mjeseca lipnja održati će se turnir u košarci 
-  u subotu, 10. lipnja, održati će se prigodni kulturno  umjetnički program  (koncert      

Jose Butorca i Alena Polića te podjela  priznanja i zahvalnice za učesnike sportskog   
programa i učesnike akcije „Birajmo naj  okućnicu“ 

-  početkom mjeseca lipnja održati će se sv. misa, nakon  koje slijedi polaganje vijenca  
   na spomenik poginulim u Domovinskom ratu 

 
AD 2/1 
Povodom Dana Svetog Vida održat će se sportski susreti mjesnih odbora Grada Rijeke.  Za MO 
Kozalu sudjelovat će boćari i kartaši. 
 
Zaključak: Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Temeljem prijava stanara  Martića iz Ulice Vjenceslava Novaka pristiglo je očitovanje OGU za 
komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti glede probleme oko uklanjanja 
stabla koja rastu oko njihove zgrade. U tom istom dopisu naglašeno je da predmetna stabla ne 
rastu na zemljištu u vlasništvu Grada te da ista neće se ukloniti, već to moraju ukloniti stanari 
sami. Također navode da je Upravitelj zgrade dužan pokrenuti sve postupke pred nadležnim 
tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih 
posebnih dijelova u zemljišnim knjigama. 
  
Zaključak: Informacija primljena na znanje 
 
AD 3/1 
Dopis gospođe Vesne Lukarić,predstavnice suvlasnika zgrade iz Kalvarija 28., kojim traži 
uređenje zelenila-raslinje u ulici te popravak zidnih nosača portuna koja su oštećena prilikom 
uklanjanja  starih stabala u ulici, tajnica je proslijedila  OGU za komunalni sustav, Direkciji 
komunalnog redarstva. Pristigla je  povratna informacija da će se raslinje obrezati tijekom 
svibnja ove godine kao i popravak oštećenog stubišta. 
 
Zaključak: Informacije primljene na znanje 

 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                  
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
 

 


