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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/17-13/9 
URBROJ: 2170-01-09-10-17-2 
Rijeka, 28. rujna 2017. godine 

 
ZAPISNIK 

S   34. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

34.sjednica VMO Kozala održana je 28. rujna 2017. g. (četvrtak) 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  33. sjednice VMO Kozala: 

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

 
Dnevni red: 

 
1. Program rada VMO za 2018. godinu 
2. Razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2017.godinu - zamjenska lokacija 
3. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta  
       Caffe  bar „Galerija“, Park Nikole Hosta 6 - mišljenje, traži se  
4. Razno - informacije i zamolbe građana 
 

 
AD 1 
Predsjednik VMO Kazala, g. Sanjin Matijević je izvijestio vijećnike da će tokom slijedećeg mjeseca 
trebati predati prijedloge programa rada za 2018. g. te je predložio da se prijave neznatno 
modificirani programi iz tekuće godine, a ukoliko ostali vijećnici imaju neke nove prijedloge, neka ih 
iznesu kako bi ih se ukomponiralo u cjeloviti prijedlog. S obzirom da novih prijedloga nije bilo, g. 
Matijević je predložio da se programi za 2018. g.  pripreme (s kompletnim proračunom) po uzoru za 
programe iz 2017. godine jer smatra da su oni bili kvalitetno planirani i realizirani te da će se i u 
2018. g. moći isto tako realizirati. 
 
Zaključak: 
Vijećnici su se složili s prijedlogom g. Matijevića 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević je obavijestio nazočne o pristiglom e-mailu KD Rijeka promet, 
kojim nas informiraju da je po prioritetima za 2017. godinu nakon provedenih postupaka te shodno 
planiranim i ugovorenim radovima pojavila se razlika od 17.811,88 kn s PDV-om koju je potrebno 
utrošiti na novu zamjensku lokaciju.  
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Zaključak: 
Preostala sredstva u iznosu od 17.811,88 kn s PDV-om utrošiti će se za sanaciju nogostupa 
u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 17 do kućnog broja 19. 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO Kozala 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 bar "Galerija" u Parku Nikole Hosta i to nadnevka  30. 
rujna i 28. listopada 2017. g. Produžetak radnog vremena traži se zbog organiziranja večeri 
studenata Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Rijeci. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala slaže se sa zahtjevom za produženje radnog vremena ugostiteljskog 
objekta Caffe bar "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 4/1 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević informirao je nazočne o dopisu OGU Direkcije za komunalno 
redarstvo kojim traže očitovanje da li je MO Kozala dobio dopis u kojima građani traže izgradnju 
nogostupa (stupića) ispred garaža u Laginjinoj ulici k.br.21 i 16a. 
 
Zaključak: 
Informacija je primljena na znanje. 
 
AD 4/2  
Član Vijeća g. Grgo Rukavina predlaže eko akciju s ciljem uklanjanja borova prelca s borova u 
dorištu OŠ „Kozala“. 
 
Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati ravnateljicu škole glede toga. 
  
AD 4/3 
Vezano za ovogodišnji program Doček Djeda Božičnjaka, gđa. Biserka Stefan preuzela je obvezu 
pronalaska glumca za ulogu Djeda Božićnjka za ovu godinu. 
 
Zaključak: 
Zadužuje se gđa. Biserka Stefan da do slijedeće sjednice pronađe osobu koja bi bila voljna 
preuzeti ulogu ulogu Djeda Božićnjaka za ovu godinu. 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 18 sati.  
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 

 


