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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/18-13/6  
URBROJ: 2170-01-09-10-18-2 
Rijeka,  13. lipnja 2018. godine 
  

ZAPISNIK 
S   43. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
43. sjednica VMO Kozala održana je 13. lipnja 2018. godine (srijeda) 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 42. sjednice VMO Kozala: 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložilo slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programi rada VMO za 2019. godinu 
2. Razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2018.godine - zamjenska lokacija 
3. Izvještaj o provedenom programu „Birajmo naj okućnicu“ 
4. Izvještaj o provedenom programu „Dani MO Kozala“ 
5. Razno 

 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Kazala, g. Sanjin Matijević je izvijestio vijećnike da će tokom slijedećeg mjeseca 
trebati predati prijedloge programa rada za 2019. 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 2019. g.  pripreme (s kompletnim proračunom) po uzoru za 
programe iz 2018. godine jer smatra da su oni bili kvalitetno planirani i realizirani te da će se i u 
2019. 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 OGU za komunalni 
sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, kojim nas informiraju da je po prioritetima za 
2017. godinu nakon provedenih postupaka te shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila se 
razlika od 2.062,50 kn s PDV-om koju je potrebno utrošiti na novu zamjensku lokaciju.  
 
Zaključak: 
Preostala sredstva u iznosu od 2.062,50 kn s PDV-om utrošiti će se za ličenje klupa na 
Volčićevom trgu i duž ulice Petra Kobeka. 
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AD 3 
Predsjednik Vijeća g. Sanjin Matijević dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o 
realiziranom programu - „Birajmo naj okućnicu“. 
 

 Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu  „Birajmo naj okućnicu“.   
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Sanjin Matijević dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranom 
programu „Dani MO“.  
 
Zaključak:  
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu „Dani MO“. 
 
 
AD 5 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća o prispjelom prigovoru gospodina Danka Crnčevića na 
nestručno obavljeno orezivanje zelenila u Parku Vladimira Nazora kao i na održavanje (pometanje) 
stuba u ulici Lorenzov prolaz.  
 
Zaključak: 
Vijeće nažalost ne može utjecati na rad stručnih službe glede njihova orezivanja i uređenja 
zelenila. Što se tiče pometanja stuba u Lorenzovom prolazu zahtjev proslijediti OGU za 
komunalni sustav, Direkciji komunalnog redarstva i zatražiti hitno pometanje. 
 
AD 5/1 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća o prispjelom e-mailu gospodina Ive Zrilića,  kojom nas 
obavještava da je došlo do oštećenja nogostupa,ceste i zidane ograde  tj. ispupčenja asfaltne 
podloge uslijed širenja korijenja drveća  u  Šetalištu Vladimira Nazora prije i poslije kućnog broja 6.   
 
Zaključak: 
Prijavu  proslijediti nadležniom službama Grada Rijeke, zatražiti povratnu informaciju o 
poduzetom. 
 
AD 5/2 
Predsjednik je izvjestio članove Vijeća o prispjelom e-mailu gospodina Olivera Grbića,  kojom nas 
obavještava da je došlo do oštećenja potpornog zida dvorišta u Trinajstićevoj ulici  kod k.br. 14  i 
postojanju realne opasnost od njegova urušavanja na prometnicu. 
  
Zaključak: 
Prijavu  proslijediti nadležniom službama Grada Rijeke, zatražiti povratnu informaciju o 
poduzetom. 
 
 
 
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  
 

 


