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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/18-13/3  
URBROJ: 2170-01-09-10-18-2 
Rijeka,  27. ožujka 2018. godine 
  

 
ZAPISNIK 

S   40. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

40. sjednica Koale održana je  27. ožujka 2018. (utoraka) 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 
- Biserka Stefan, članica VMO Kozala  
- Grga Rukavina, član VMO  
- Željko Matanović, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnik MO   
 
Usvajanje zapisnika sa  39 sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor oko predstojećih aktivnosti 
2. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 

 
AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je nazočne da u dogovoru s predsjednicom VMO 
Belveder gosp. Irenom Vukosavljević i ove godine išlo bi se u zajedničko obilježavanje Dana MO. 
Osim planiranih izvođača Alena Polića i  Duško Jeličić u programu će nastupiti i Ukrajinsko kulturno 
prosvjetno društvo Dnjipro. Predlaže da se kulturno – umjetnički program održi u subotu u subotu 9. 
Lipnja, Sv. Misa u nedjelju, dok ostali dio programa  realizirati u dogovoriti sa školom, CK i 
prihvatilištem za beskućnike. 
 
Tajnica MO Dragica Šibenik izvijestila je kako će se program Ekološka akcija za naše Vidrice 
održati u mjesecu svibnju 2018.u suradnji sa Dječjim vrtićem Vidrice i Prihvatilištem za beskućnike 
„Ruže sv. Franje“. Proljeće na Kozali održati će se u suradnji sa školom i boćaricama (Ljiljana i 
Milan). 
  
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje 
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AD 2 
 
Predsjednik je izvjestio članove  Vijeća  o pristiglom podnesku gosp. Sanjina Lukarića  i 
fotografijama kojim traži da nadležne službe Grada Rijeke iznađu trajno rješenje kako bi se 
spriječilo nepropisno parkiranje vozila koja otežavaju preglednost i ugrožavaju sigurnost prometa 
prilikom izlaska vozila s parkirališta između zgrada 5 i 7  na ulicu Ante Kovačića.  
 
Zaključak: 
Vijeće je proslijedilo zahtjev gospodina Sanjina Lukarića TD Rijeka promet d.d. Rijeka , te 
zatražilo njihovo mišljenje glede regulacije prometa (problem oko izlaska vozila sa 
parkirališta) ili eventualnog postavljanja stupića ili gljiva u Ul. Ante Kovačića kod kućnih 
brojeva 5 i 7. 
 
AD 2/1 
Zamjenica predsjednika predlaže a vijeće podržava prijedlog da se od nadležnih službi Odjela za 
komunalni sustav traži da se uklone ostaci (korijenje) cedra ispred kućnoga broja 7 u Ulici Ante 
Kovačića, a na to mjesto posadi novo stablašce. 
 
Zaključak: 
uputiti će se dopis Odjelu za komunalni sustav kojim se traži uklanjanje ostataka cedra i sadnju 
novog stablašća ispred zgrade Ante Kovačića kod kućnog broja 7. 
 
 
AD 2/2 
Član VMO Željko Matanović  izražava nezadovoljstvo sanacijom oštećena (rupa) na kolniku  kod 
kućnog broja 14 u Ul. Vjenceslava Novaka. 
 
Zaključak: 
Zatražiti očitovanje od nadležnih službi – referenta iz RP zaduženog za redovno održavanje 
prometnica na području MO Kozala. 
 
 
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:                            Ppredsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
   
 
 
 
 
 

 


