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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA:  026-02/15-13/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  26. siječnja  2015. 
 
 

 

ZAPISNIK 
S   3. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
3. sjednica Kozale održana je 26. siječnja 2015. (petak) s početkom u 16 i 30 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  2. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
1. Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2014. 
2. Informacija o Dinamičkom planu proširenja javne rasvjete na području MO Kozala 2015. 
3. Informacija o Dinamičkom planu radova Rijeka prometa na području MO Kozala u 2015. 
4. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednica Renata Tomić dala je na raspravu Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Nakon kraće rasprave jednoglasno je 
usvojen slijedeći 
 
 Zaključak: 
Usvaja se Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 
2014. godinu. 
 
AD  2 
Predsjednica VMO Kozala  je obavijestio Vijeće o Dinamičkom planu Energa za 2015. 
  
Zaključak: 
Informacija primljena na znanje. 
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AD 3 
Predsjednica VMO Kozala  je obavijestio Vijeće o Dinamičkom planu. radova KD Rijeka 
prometa d.o.o.  na području MO Kozala u 2015.g. 
 
 Zaključak: 
Informacija primljena na znanje. 
   
 
AD 4 
Predsjednica VMO Kozala, Renata Tomić informira je  prisutne vijećnike o sve učestalijim 
prigovorima (usmenim) građana na vlasnika UTP Kozala, gospodina Ive Jukića  radi 
njegova uskraćivanja (isključivanje) rasvjete umirovljenicima, članovima bivšeg ženskog i 
muškog boćarskog kluba Kozala tj. svima onima koji koriste boćalište Kozala. Građani  
mole Vijeće  da se na boćalištu Kozala postavi tajmer na rasvjeti. 
 
Zaključak: 
Od Odjela za sport i tehničku kulturu zatražiti pomoć da se na boćalištu 
Kozala,Volčićev trg 2,  na postojeću rasvjetu,  u vlasništvu UTP postavi tajmer i na 
taj način omogući  građanima korištenje boćališta Kozala. 
 
AD 5 
Predsjednica VMO Kozala, Renata Tomić informira je  prisutne vijećnike o zahtjevu 
građana (Biserke Stefan,HSU-a)  za uvođenjem minibusa na relaciji gradska tržnica–
Kozala. Također je upoznala vijećnike sa zahtjevom građana (Sanjin Matijević, SDP)  
kojim traže od Autotroleja promjenu trase noćne linije br. 103  
 
Zaključak: 
 

1. Zatražiti povratnu informacijuod KD Autotrolej d.o.o  što su do sada poduzeli 
povodom zahtjeva za uvođenje mini busa na relaciji gradska tržnica – Kozala  
(na tu temu održan  i sastanak u sjedištu KD Autotrolej d.o.o. u siječnju 2014. 
godine)  

 
2. Zahtijevati promjenu trase noćne autobusne linije br. 103 na način da ista 

obuhvati i područje Mjesnoga odbora Kozala (održan sastanak u sjedištu KD 
Autotrolej d.o.o. u lipnju 2014. godine.) . 

 
 
AD 6 
Predsjednica VMO Kozala, Renata Tomić upoznala je  prisutne vijećnike o  odgovoru 
nadležnih službi Grada Rijeke  gospodinu Ivici Vukušić i Andreu Katalinića  da se u Plan 
komunalnih prioriteta za 2015. godinu uvrsti:  
 

1. Sanaciju dotrajalog portala na prilazu u dvorište stanmbenih zgrada u 
Trinajstićevoj ulici br. 1,3,5 i 76 

2. Asfaltiranje prilaza stanovima na adresi Trinajstićeva ulica od k.br. 1 do 3. 
3. Premještaj autobusog stajališta u Baštijanovoj ulici kod k.br.30  

 
te navodi da se: 
 

Zahtjevima gospodina Vukušića  (pod točkom  1. i 2.) ne može se udovoljiti iz 
razloga jer "Zemljište na kojem je portal izrađen nije u vlasništvu Grada Rijeke,kao 
ni prilaz zgradama za koje se traži asfaltiranje".  
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Zahtjevu gospodina Katalinića (točka 3) ne može se udovoljiti jer stručne službe 
Grada smatraju da je:  "Zahtjev neopravdan. Premještanjem predmetnog 
autobusnog stajališta sa prometnog aspekta ne bi se dobila nikakva poboljšanja, 
kako se radi o vrlo malom razmaku između postojeće i predložene lokacije cca 30 
metara".   
 
 
 
 

 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 
19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3 ) stranice.                                                                                                                  
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednica VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                        Renata Tomić 
 
 


