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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/17-13/8 
URBROJ: 2170-01-09-10-17-2 
Rijeka,  6. srpnja 2017. godine 
  

ZAPISNIK 
S   33. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
33. sjednica VMO Kozala održana je 6. srpnja 2017. g. (četvrtak) s početkom u 16 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Sanjin Matijević, predsjednik VMO 
- Grga Rukavina, član VMO  
- Željko Matanović, član VMO 
- Biserka Stefan, članica VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Nije nazočna: 
- Renata Tomić, zamjenica predsjednika VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa  32. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
1. Zahtjevi građana 
2. Razno 

 
AD 1 
Temeljem dopisa Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka kojim traže postavljanje 
rukohvata u parku Nikole Hosta, Vijeće se obratilo  nadležnom Odjelu  gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb. Pristigao je odgovor u kojem potvrđuju da su zamolbu zaprimili i razmotrili te da će 
nas izvijestiti o daljnjim koracima kada od KD Rijeka promet d.d. dobiju povratnu informaciju dali 
postoje li uvjeti za izvedbu zahvata.  
 
AD 1/2 
Vijećnicima je dostavljena prepiska Rijeka prometa d.d. i gospodina Danka Crnćevića o prijedlogu za 
jednosmjerno prometovanje Brajšinom ulicom. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala smatra da ne vidi svrhu dostavljanja svojega mišljenja prije sprovedenih 
analiza stručnih službi Grada Rijeke (brojanje prometa na nekoliko presjeka, izračun kritičnih 
raskrižja, simulaciju prometa i dr. te prijedloga prometnog rješenja).  Nakon poznatih rezultata 
Vijeće smatra za potrebitim sastanak na terenu. 
 
AD 1/3 
Gospođa Sanja Kukić Katalinić je zamolila da se traži od Čistoće da se popravi/zamijeni kontejner za 
kućno smeće u Baštijanovoj ispred kućnog broja 30. 
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Zaključak: Tajnica će obavijestiti Čistoću. 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 17 sati.  
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                  
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 

 


