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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/18-13/5  
URBROJ: 2170-01-09-10-18-2 
Rijeka,  29. svibnja 2018. godine 
  

ZAPISNIK 
S   42. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
42. sjednica VMO Kozala održana je 29. svibnja 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 41. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložilo slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjev za postavljanje stupića na nogostupu u Laginjinoj ulici br. 2 – Cerini 
2. Zaključak o preraspodjeli sredstava donacija i poticaja u programu „Proljeće na Kozali“ - 

rebalans financijskog plana za 2018. godinu 
3. Izvještaj o provedenoj eko akciji „Za naše Vidrice“ 
4. Izvještaj o provedenom sportskom programu „Proljeće na Kozali“ 
5. Razno 

 
AD  1 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća o pristiglom podnesku gospođe Cerini kojim traži da se 
poradi sigurnosti kretanja pješaka na nogostupu, zbog opasnosti od parkiranih vozila, postave 
stupići ispred ulaza u Laginjinu 2.  
 
Zaključak: 
Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
 
AD 2 
Predsjednik VMO g. Sanjin Matijević izvjestio je članove Vijeća   da je  unutar programa  "Proljeće 
na Kozali“ planiran je prihod  od 1.000,00 kn donacija  i to  400,00 kn za reprezentaciju i 600,00 kn 
na ostale nespomenute rashode poslovanja te sukladno navedenom planiran je i prihod od 1.000 
kuna poticajnih sredstava, i to na reprezentaciju u iznosu od 500,00 kuna kao i 500,00 kuna na 
ostale nespomenute rashode poslovanja. Budući da je za navedeni program ostvaren prihod od 
donacija samo u iznosu od 600,00 kuna i da se ima pravo na 600,00 kuna poticajnih sredstava,  
predlaže se preraspodjela sredstava.  
 
Zaključak: 
Odobrava se preraspodjela sredstava u  programu„Proljeće na Kozali“  i to na taj način da 
se donirana sredstva u iznosu od 600,00 kuna kao i iznos od 600,00 kuna poticajnih 
sredstava  utroše na reprezentaciju za navedeni program. 
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AD 3 
Predsjednik Vijeća g. Sanjin Matijević dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu - ekološkoj akciji „Za naše Vidrice“. 
 

 Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu - ekološkoj akciji „Za naše 
Vidrice“.   
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranom 
sportskom programu „Proljeće na Kozali“.  
 
Zaključak:  
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom sportskom programu „Proljeće na 
Kozali“. 
 
AD 5 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća  o pristiglom podnesku gospođe Popić Ksenije kojim traži da 
se uz zgradu (ispred ulaza k. br. 3) u Ulici Stube Alberta Anđelovića postave fizičke prepreke tj. 
betonski  mejaši (gljive) kako bi se stanarima omogućio nesmetan ulaz u zgradu.  
 
Zaključak: 
Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
 
AD 5/1 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća o prispjelom prigovoru gospođe Fajman na konzumaciju 
alkohola u krugu dućana Makri u Trinajstićevoj ulici kod k. br. 9.                       . 
 

Zaključak: 
Vijeće nažalost ne može niti ima ovlaštenja da bi utjecalo kako na prodaju, tako ni na 
konzumaciju alkohola u krugu dućana. Zahtjev proslijediti OGU za komunalni sustav, 
Direkciji komunalnog redarstva. 
 
AD 5/2 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća da je na inicijativu Rijeka promet d.o.o. nadnevka 8. svibnja 
bio nazočan sastanku čija je glavna tema bila razmatranje mogućnosti uvođenja naplate parkiranja 
na području MO Kozala, s ciljem smanjenja pritiska vozila na širem području predmetnog Mjesnog 
odbora.  
 
Zaključak: 
Vijeće bez detaljne analize tj. detaljnog elaborate ne može podržati inicijativu za uvođenje 
naplate parkiranja na podrućju Kozale. Vijeće smatra da se treba provesti izjašnjavanje 
samih građana tek nakon detaljne analize. 
 
 
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  
 

 


