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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/18-13/4  
URBROJ: 2170-01-09-10-18-2 
Rijeka,  24. travnja 2018. godine 
  

 
ZAPISNIK 

S   41. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

41. sjednica VMO Kozala održana je 24. travnja 2018. godine (utorak) 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 s 40. sjednice VMO Kozala: 

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

DNEVNI RED 
 

 
1. Male komunalne akcije – zaprimljeni zahtjevi građana za 2019. 
2. Dogovor oko predstojećih aktivnosti 
3. Obavijest o obilježavanju Dana Svetog Vida  
4. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 

AD  1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge građana za 
usvajanje prijedloga uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
(prioriteti). 
 
Zaključak: 
• Vijeće je usvojilo prijedloge prioriteta za 2019. godinu kako slijedi: 

1 Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora- prioriteti  2015/2016 /2017/  
2018/2019  - (V. faza) 

2 Postavljanje kombinirane sprave za malu  djecu na jednom platou, a na drugom ostaviti  za 
veću djecu u Ulici Ante Kovačiće kod kućnog broja 24  

3 Postavljanje stupića u Baštijanovoj  od kućnog broja 19 do kućnog broja 21 

4 Hortikulturalno uređene male površine u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 4 
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5 Sanacija potpornog zida u Ulici Mirka Franelića kod kućnog broja 4              

6 Sanacija potpornog zida u Trinajstićevoj ulici  kod kućnog broja 14  

7 Hortikulturno uređenje zelene površina na križanju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i Ulice 
vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5 uz postavljanje jedne klupe i koša za smeće 

8 Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 24 

9 Proširenje javne rasvjete u Parku Kozala u Baštijanovoj ulici  

10 Sanacija pješačke staze u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 26 prema kućnom broju 6 u Ulici 
Ante Kovačića 

11 Proširenje javne rasvjete u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 26 

12 Postava drvenog vlakića na dječjem igralištu  u Parku Nikole Hosta 

13 Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Trinajstićevoj ulici kod kućnih brojeva 8a,8b,11 
i 12 

14 Postavljanje tobogana, ljuljački u parkiću u Ulici Ante Kovačiće kod kućnog broja 12  

15 Postavljanje dodatnih kombiniranih sprava ispred Dječjeg vrtića Vidrice uz  hortikulturno i 
građevinsko uređenje okoliša 

16 Zamjena antistres podloge ispod sprava ispred Dječjeg vrtića Vidrice u Ulici Findlerove stube 
kod kućnog broja 1 

17 Hortikulturno uređenje zelene površine u Trinajstićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 
20 

18 Hortikulturno i greađevinsko uređenje Dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića između kućnog 
broja 5 i kućnog broja 7 

19 Proširenje javne rasvjete u Parku Nikole Hosta 

20 Sanacija dijela kolnika u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 7 

21 Uređenje parkirališta u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 7 

22 Uređenje prolaza u zgradu Ante Kovačića kod kod kućnog broja 7 

23 Postavla tobogana na dječje igralište u Ulici Aleksandra Mamića između kućnog broja 7 i 
kućnog broja 9  

24 Uređenje parka za streat workout (fitness parka) u Parku Nikole Hosta  - 3. lokacija   

25 Dodatno postavljanje sprava -ljuljački i dr. (za malu djecu) na dječjem igralištu između 
kućnog broja 5 i  kućnog broja 7 u Ulici Ante Kovačića 

 
AD 2 
Vijeće je raspravljalo o organizaciji predstojeće programske aktivnosti  Eko akciji „Za naše Vidrice“ 
sportskom programu „Proljeće na Kozali 2018.“ kao i o Danu  MO. 
 
Zaključak: 
- Eko akcija „Za naše Vidrice“ održati će se u četvrtak 24. svibnja s početkom u 16 sati. 

Nakon čišćenja,  bojat će se ograda i drveni vlakić, nasuti rizla, rasuti zemlja i posaditi 
cvijeće. 

- Proljeće na Kozali održat će se na jogu ŽBK Kozala i dvorani MO i to u subotu 19. svibnja. 
- U suradnji s Crvenim križem Rijeka, u petak 8. lipnja provest će se besplatno mjerenje tlaka 

i šećera u krvi. 
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- U petak 8. lipnja, održat će se sportski dio programa Dana MO u OŠ Kozala. 
- U subotu 9. Lipnja održat će se prigodni program koji će se sastojati od izložbe radova 

Prihvatilišta za beskućnike „Ruže Sv. Franje“, koncerta te podjele priznanja i zahvalnica za 
učesnike akcije „Birajmo naj okućnicu“. 

- U nedjelju 10. lipnja održat će se sv. misa, nakon koje slijedi polaganje vijenca na spomenik       
poginulima u Domovinskom ratu. 

 
 
AD 3 
Povodom Dana Svetog Vida održat će se sportski susreti mjesnih odbora Grada Rijeke. Za MO 
Kozala sudjelovat će boćari i kartaši. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća  o pristiglom podnesku gosp. Viktora Matkovića i fotografijama 
kojim traži da nadležne službe Grada Rijeke ispred garaže u Brajšinoj ulici postave horizontalnu 
signalizaciju kako bi se mogao služiti istom.  
 
Zaključak: 
Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
 
 
AD 4/1 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća o prispjelom prigovoru gosp. Davida Puharića o nestručno 
obavljenom orezivanju zelenila u Parku Nikole Hosta. 
 
Zaključak: 
Vijeće nažalost nema ovlaštenja niti može utjecati na kvalitetu i stručnost izvođača, a niti je 
spomenuto orezivanje izvršeno temeljem zahtjeva Vijeća.   
 
 
AD 4/2 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća o pristiglom podnesku stanara iz Omladinske ulice i Ul. Ivana 
Rendića kojim traže hitno vraćanje stupića i gljiva na mjesto (oko šahte) gdje su bili, kao i informaciju 
koliko je parkirnih mjesta zakupljeno i pod kojim uvjetima.  
 
Zaključak: 
Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje i zatražiti 
informacije o parkirnim mjestima. 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednica Vijeća zaključuje sjednicu u 18 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                                                                                                                  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala. 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 
   
 
 
 
 
 

 


