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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/18-13/1  
URBROJ: 2170-01-09-10-18-2 
Rijeka,  25. siječnja 2018. godine 
  

 
ZAPISNIK 

S   38. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

38. sjednica Kozale održana je  25. siječnja 2018. (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  37. 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 2017. 
2. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO,  Sanjin Matijević dao je na raspravu Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 
1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći 
 
Zaključak: 
Usvaja se Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 
godinu. 

 
AD 2 
 
Predsjednik je izvjestio članove  Vijeća  o pristiglom upitu gosp. Dominika Klarića kojim traži 
odgovor što se misli poduzeti glede parkiranja u Brajšinoj ulici. Kao i da li postoji način da se 
Brajšina ulica oslobodi parkiranja automobila tj. od automobila građana koji idu u grad raditi i 
građana koji tu ne žive?  
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Zaključak: 
Putem tajništva izvjestiti e-mailom gospodina da je tema parkiranja, pogotovo u Brajšinoj ulici bila je 
proteklih godina u razmatranju na sjednicama VMO Kozala te se temeljem prethodnih rasprava 
došlo do zaključka da se navedeni problem može rješavati na individualnoj bazi rezervacijom 
parkirnog mjesta, što košta 2.000 kn mjesečno, također, problem se djelomično može riješiti 
uvođenjem "plavih" parkirnih mjesta i naplate parkiranja u cijeloj ulici.  Ovo drugo rješenje ne bi u 
potpunosti spriječilo da se bilo tko parkira u toj ulici, ali bi sigurno smanjilo broj onih koji bi to činili, a 
da nisu stanari te ulice jer bi za njih vrijedila puna cijena parkiranja predviđena za naplatnu zonu. 
Međutim, temeljem razgovora koje je VMO  imalo sa stanarima Brajšine ulice proteklih godina, 
poznato nam je da s takvim rješenjem nisu svi suglasni te se upravo iz tog razloga od takvog 
rješenja odustalo.  
Mogućnost da se uvede naplata parkiranja uvijek postoji, no da bismo kao Vijeće Mjesnoga odbora 
dali suglasnost na to, morali bi prvo imati potpise većine stanara Brajšine ulice za takvu inicijativu. 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica 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 
   
 
 
 
 
 

 


