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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-2 
Rijeka, 22. siječnja 2019. godine 
  

ZAPISNIK 
S 1. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
1. sjednica VMO Kozala održana je 22. siječnja 2019. (utorak) s početkom u 17 sati u prostorijama 
MO Kozala, Volčićev trg 2. 
 
Sjednici su bili prisutni: 
- Sanjin Matijević, predsjednik VMO 
- Kristian Starčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Filip Jakovac, član VMO 
- Ines Mijić, članica VMO 
- Grgo Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvještava da je za 1. sjednicu predložen dnevni red u kojem je 
predloženo ukupno 9 točaka, no, budući da g. Filip Jakovac (izabran za člana VMO Kozala s 
kandidacijske liste političke stranke Lista za Rijeku - RI) iz opravdanih razloga nije bio na 
konstituirajućoj sjednici i nije položio svečanu prisegu, te sukladno članku 7. Poslovnika o radu 
VMO Kozala, predsjednik VMO predlaže nadopunu dnevnoga reda s tom točkom, tj. svečanom 
prisegom. Prijedlog prihvaćen te predsjednik VMO objavljuje da je usvojen slijedeći 
 

Dnevni red 
 

1. Svečana prisega člana VMO Filipa Jakovca 
2. Usvajanje Poslovnika o radu VMO Kozala 
3. Usvajanje Pravila MO Kozala 
4. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO 

Kozala 
5. Izvješće o realizaciji programske aktivnosti VMO za 2018. g. – Doček Djeda Božićnjaka 
6. Informacija o Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO u 

2019. godini 
7. Informacija o programskim aktivnostima VMO za 2019. godinu 
8. Financijski plan VMO Kozala za 2019. godinu - usvajanje  
9. Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2018. godine 
10. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 
AD 1 
Nakon što je Vijeće primilo na znanje obavijest, predsjednik VMO Sanjin Matijević je pročitao tekst 
svečane prisege, a član VMO Filip Jakovac usmeno je položio svečanu prisegu te potpisao 
tekst prisege. 
 
AD 2 
Na predloženi Poslovnik o radu VMO Kozala članovi VMO nisu imali primjedbi te je predloženo 
usvajanje istoga. 
 
Zaključak: VMO Kozala jednoglasno je usvojilo Poslovnik o radu VMO Kozala, čime je 
prestao važiti Poslovnik o radu  od 8. prosinca 2014. godine. 
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AD 3 
Na predložena Pravila MO Kozala članovi VMO nisu imali primjedbi te je predloženo usvajanje istih.  
 
Zaključak: VMO Kozala jednoglasno je usvojilo Pravila MO Kozala, čime su prestala važiti 
Pravila od 8. prosinca 2014. godine. 
 
AD 4 
Na predloženi Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO Kozala 
članovi VMO nisu imali primjedbi te je predloženo usvajanje istoga.  
 
Zaključak: VMO Kozala jednoglasno je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u razvoju MO Kozala, čime je prestao važiti Pravilnik od 8. prosinca 2014. 
godine. 
 
AD 5 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranoj 
programskoj aktivnosti VMO za 2018. godinu - Doček Djeda Božićnjaka. 
 
Zaključak: Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti za 2018. godinu - Doček Djeda 
Božićnjaka u cijelosti se i jednoglasno prihvaća.  
 
AD 6  
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je da temeljem zahtjeva građana, a nakon što je Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav iste obradio (utvrdio opseg radova i financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje), VMO Kozala je utvrdilo redoslijed prioriteta - Plan raspodjele sredstava 
za komunalne prioritete na području MO Kozala za 2019. godinu. Sredstva potrebna za 
ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnome iznosu od 231.000,00 kuna. 

Zaključak: Vijećnici su primili na znanje informaciju o Planu raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete za 2019. godinu. 

AD 7  
Vijećnici su upoznati s programskim aktivnostima VMO Kozala za 2019. godinu, njihovim ciljevima, 
načinu realizacije i financiranja. 

Zaključak: Vijećnici su primili na znanje informaciji o programskim aktivnostima VMO Kozala 
za 2019. godinu. 

AD 8 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević je dao na raspravu prijedlog Financijskoga plana za 2019. i 
projekcije za 2020. i 2021. godinu. 
 
Zaključak: Jednoglasno se usvaja Financijski plan VMO Kozala za 2019. godinu, a koji 
proizlazi iz usvojenih programskih aktivnosti VMO Kozala za 2019. godinu, i projekcije za 
2020. i 2021. godinu. 
 
AD 9 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je na raspravu Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 
 
Zaključak: Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2018. godine. 

 
AD 10/1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je članove VMO o pristiglom pritužbi stanara D. L. iz 
Ulice Mirka Franelića na nestručno postavljene granitne kocke nakon izvršenih prekopa u toj ulici  
 
Zaključak: Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
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AD 10/2 
Predsjednik VMO izvjestio je članove VMO o pristigloj zamolbi stanara K. S. iz Ulice Aleksandra 
Mamića za postavljanjem prometnog ogledala na križanju ulica Aleksandra Mamića i Bože 
Milanovića.  
 
Zaključak: Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
 
AD 10/3 
Predsjednik VMO izvjestio je članove VMO o pristiglom zahtjevu stanara K. S. da se izvrši 
provjera o zakonitosti postavljanja zaštitnih stupića ispred staklarne u Laginjinoj ulici. 
 
Zaključak: Zahtjev proslijediti komunalnom redarstvu. 

 
AD 10/4 
Predsjednik VMO izvjestio je članove VMO o pristiglome odgovoru KD Čistoća na proslijeđenu 
predstavku stanara S. P. iz Šetališta Vladimira Nazora, a u kojoj je iznio svoje nezadovoljstvo 
glede održavanja – čišćenja navedene ulice od strane KD Čistoća.  
 
Zaključak: Informacija primljena na znanje. 

 
AD 10/5 
Predsjednik VMO izvjestio je članove Vijeća o pristiglim potpisima suvlasnika zgrade iz Ulice 
Ante Kovačića kućni broj 1 kojim traže da se uklone dvije klupice postavljene ispred njihove 
zgrade.  
 
Zaključak: Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke. 

 
AD 10/6 
Predsjednik VMO izvjestio je članove VMO o pristiglom očitovanju Uprave za zaštitu kulturne 
baštine, Sektora za konzervatorske odjele i inspekcije, Konzervatorskog odjela u Rijeci, na 
temelju podnijetog zahtjeva (A. K. J.) o prijedlogu uklanjanja stabla kod kućnog broja 1 u Usponu 
Vlahe Bukovca.  
 
Zaključak: Informacija primljena na znanje. 

 
AD 10/7 
Predsjednik VMO izvjestio je članove Vijeća o zahtjevu upućenom MO Belveder kojim gospođa 
M. D. traži da se preispita uvođenje naplate parkiranja u ulicama Ruđera Boškovića, Franca 
Prešerna i Bože Milanovića.  
 
Zaključak: Ne podržava se paušalno uvođenje naplate parkiranja samo za pojedine ulice.  

 
AD 10/8 
Član VMO Filip Jakovac ukazuje na potrebu upoznavanja građana s radom VMO te osnaživanje 
aktivnog sudjelovanja građana u aktivnostima koje MO provodi. Predlaže da se uvede dan 

otvorenih vrata MO Kozala. Taj dan bi vijećnici primali građane te im pružali odgovore na  pitanja 
postavljena iz područja rada VMO. Također, nastojalo bi se prikupiti prijedloge i sugestije, 
odnosno odgovore što bi građani željeli da se napravi, realizira ili promjeni na području MO 
Kozala. Smatra da je to prilika da se građani aktivno uključe i upoznaju s različitim društveno 
korisnim projektima i programima VMO, ali i mogućnostima volontiranja u MO Kozala. 
 
Zaključak: Prijedlog se načelno prihvaća, dok će se operativni detalji razraditi i definirati 
na prvoj idućoj sjednici. 

 
 

Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                                                                                                                  

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                            Predsjednik VMO Kozala: 
 
Dragica Šibenik                                                                                  Sanjin Matijević 


