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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
KLASA: 026-02/16-13/2  
URBROJ: 2170-01-09-10-16-2 
Rijeka,  22.2. 2016. 
 
 
  
  

ZAPISNIK 
S   16. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
16. sjednica Kozale održana je 22. veljače 2016. (ponedjeljak) s početkom u 16 sati u 
prostorijama MO Kozala,  Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Renata Tomić, predsjednica VMO  
- Sanjin Matijević, zamjenik predsjednice VMO 
- Grga Rukavina, član VMO  
- Željko Matanović, član VMO 
- Biserka Stefan, članica VMO Kozala i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  15. 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 uvrštenje ulice Šetališta Vladimira Nazora u nultu zonu parkiranja, sa 

ograničenim parkiranjem na 2 sata. 
3. Prijava na natječaj  DM-a  „Jer sve smo to MI“  
4. Razno 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
  
AD  1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednica Vijeća Renata Tomić potpisnica je Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2015. 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 
Predsjednica Renata Tomić upoznala je VMO sa zamolbom g. Marinka Koljanina (nazočan 
sjednici), stanarom iz ul. Stari Voljak 2, u kojem traži prebacivanje u cjenovno skuplju zonu 
naplate parkiranja ulicu Šetalište Vladimira Nazora tj. u tzv. nultu zonu naplate, uz vremensko 
ograničenje parkiranja na 2 sata Naime, u istoj zamolbi navodi se kako je pristup stanarima iz te 
ulice otežan zbog parkiranih automobila. 
 
Zaključak: 
Podržava se zahtjev stanara za uvrštenje ulice Šetalište Vladimira Nazora u nultu zonu 
parkiranja, sa ograničenim parkiranjem na dva sata. Predloženi iznos za parkiranje po satu 
se ne prihvaća iz razloga  što VMO nema zakonskih ovlasti na bilo koji način utjecati na 
cijenu parkiranju, već to određuju nadležne službe Grada  koje su za to i mjerodavne. 
 
AD 3 
 
Vijeću se obratila Tina Bošković, V. Novaka 9 uz kratak osvrt na svoje programe i djelovanje s 
naglaskom na želju za suradnju s Vijećem:  
 
Grupa solidarne razmjene obratila se nadležnim službama Grada Rijeke za podršku projektu Eko 
Cvetko i ekološke tržnice, te Vijeću MO Drenova. Planira se održavanje ekološke tržnice jednom 
mjesečno i to: 17. svibnja, 14. lipnja, 12. srpnja., 9. kolovoza, 13. rujna i 11. listopada. 

Zaklju

ZakljuZaklju

Zaključak:

ak:ak:

ak: 

  

 

Vijeće daje svoju podršku Tini Bošković, V,Novaka 9  za prijavu na natječaj   DM-a  „Jer 
sve smo to MI“, tj. uređenje parka Kozala  
 

  

  
 
AD 4 
 
Predsjednica Vijeća Renata Tomić informirala je nazočne o dopisu  OGU za poduzetništvo kojim 
traži da se Vijeće očituje o zahtjevu za određivanju kasnijeg završetka radnog vremena (do 04,00 
sata)  ugostiteljskog objekta caffe bara "Galerija" u Parku Nikole Hosta i to  nadnevka  4. ožujka   
Produžetak radnog vremena traži se zbog proslave desete godišnjice rada. 
 
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 4 
 
Vijeću se obratila gđa  Biserka Stefan, članica VMO Kozala s ponovnim molbom da  se od 
Autotroleja zatraži da u što kraćem roku dostave detaljno obrazloženje o razlozima i 
nemogućnostima uvođenja mini bus linije na relaciji gradska tržnica – Kozala. 
Gđa Renata Tomić traži da se u Baštijanovoj ulici ispred prodavaonice Aqua san, sa nogostupa 
ukloni tj. izvrši premještaj kontejnera. 
 
Zaključak: 
Vijeće navedene zahtjeve smatra opravdanim te će se obratiti Autotroleju d.o.o. Rijeka i Čistoći 
Rijeka. 
 
 
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:                   Predsjednica VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                       Renata Tomić 
 


