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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-4 
Rijeka, 25. veljače 2019. godine 
  

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
2. sjednica VMO Kozala održana je 25. veljače 2019. godine (ponedjeljak) 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 
- Grgo Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Opravdano izostali: 
- Filip Jakovac, član VMO 
- Ines Mijić, članica VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Dnevni red 

1. Razlika sredstava (RP) po prioritetima za 2018.godina, zamjenska lokacija  
2. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević je obavijestio nazočne o pristiglom e-mailu KD Rijeka promet 
kojim nas informiraju da se po prioritetima za 2018. Godinu, nakon provedenih postupaka te 
shodno planiranim i ugovorenim radovima, pojavila razlika od 16.000,00 kn s PDV-om koju je 
potrebno utrošiti na novu zamjensku lokaciju.  
 
Zaključak: 
Preostala sredstva u iznosu od 16.000,00 kn s PDV-om utrošit će se na uređenje platoa 
parkirališta u Ulici Aleksandra Mamića ispod kućnih brojeva 7 i 9 .   
 
 
AD 2/1 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić obavijestio je nazočne da se u subotu 2. ožujka 2019. 
godine na parkiralištu ispred 3. maja održava velika akcija skupljanja potrepština za radnike i 
njihovu djecu (hrana, pelene, higienske potrepštine) pa predlaže da se i Vijeće uključi u tu akciju. 
Nakon rasprave jednoglasno je donesen slijedeći 
 
Zaključak:  
Akciji prikupljanje hrane i higijenskih potrepština za najpotrebitije radnike 3. maja i njihove 
obitelji organizira se i u MO Kozala od utorka 26. veljače do petka 1. ožujka 2019. godine u 
terminu od 8,30 do 15,30 sati. Za realizaciju ove aktivnosti zadužuju se predsjednik VMO 
Sanjin Matijević i zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić. 
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AD 2/2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević uvodno je predstavio prijedlog aktivnosti Dan otvorenih vrata MO 

Kozala koji je u pisanom obliku dostavio član VMO Filip Jakovac. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je donesen slijedeći  
 
Zaključak:  
U četvrtak 14. ožujka 2019. godine održat će se Dan otvorenih vrata MO Kozala u 
prostorijama MO, Volčićev trg 2, u vremenu od 17 do 18 sati, gdje će svi zainteresirani 
građani moći uživo s izabranim predstavnicima VMO izložiti svoje potrebe, probleme, kritike 
ili pohvale koji će doprinijeti poboljšanju života na području MO Kozala. Za realizaciju ove 
aktivnosti zadužuju se svi članovi VMO. 
 
 
AD 2/3 
Vijećnicima je dostavljen elektronski upit gospođe M. K. te pismeni podnesak Z. R.,   
ovlaštene predstavnice stanara iz Laginjine ulice k. br. 18a, kojim traže posredovanje u imovinsko-
pravnom sporu s Odjelom gradske uprave za urbanizam i gospodarenje zemljištem, a sve radi 
otkupa javne površine kako bi imali parkirna mjesta za stanare navedene zgrade. 
 
Zaključak: 
Vijeće neće niti može posredovati u rješavanju imovinsko-pravnih sporova građana. 
Gospođa M. K., kao i Z. R. iz  Laginjina 18a dobro su upoznate  kome se trebaju obratiti sa 
svojim zahtjevom. Naime, još 2016. g. od nadležnih službi Grada Rijeke dobili su upute na 
koji način i pod kojim uvjetima mogu zakupiti parkirna mjesta ispred zgrade. 
 
 
AD 2/4 
Vijećnicima je dostavljen elektronski upit gospođe I. B. mogu li vijeća mjesnih odbora Kozala, 
Škurinjska Draga, Belveder, Brašćine-Pulac i Škurinje što poduzeti i zaustaviti izgradnju „sortirnice“ 
smeća na Škurinjama. 
 
Zaključak: 
Od nadležnih službi Grada Rijeke (OGU za urbanizam, OGU za komunalni sustav i KD 
Čistoća) zatražiti informaciju kakva je tehnologija u pitanju i ima li bilo kakvih bojazni za 
građane šireg područja lokacije buduće sortirnice. 
 
 
AD 2/5 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je članove VMO o nezadovoljstvu građana K. S. sa 
smještajem spremnika za kućni otpad u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 21, kao i nedovoljnim 
održavanjem čistoće oko njega.  
 
Zaključak 
Zahtjev proslijediti nadležnim službama (OGU za urbanizam i KD Čistoća) na daljnje 
rješavanje. 
 

 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                              

 
 

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


