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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-6 
Rijeka, 26. ožujka 2019. godine 
  

ZAPISNIK 
S 3. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
3. sjednica VMO Kozala održana je 26. ožujka 2019. godine (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 2. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Dnevni red 
 

1. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena (16. 3. 2019. g.) Caffe bara 
„Barbara“, Baštijanova 17 

2. Problematika parkiranja u Ulici Vjenceslava Novaka 14 
3. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena (30. 3. i 13. 4. 2019. g.) Caffe 

bara „Barbara“, Baštijanova 17 
4. Informacija  proračunskim korisnicima o najavi Rebalansa Proračuna Grada Rijeka 2019. 
5. Razno 

 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević informirao je prisutne o dopisu OGU za poduzetništvo kojim traži 
da se Vijeće očituje o zahtjevu za određivanju kasnijeg završetka radnog vremena (do 02,00 sata) 
ugostiteljskog objekta Caffe bar "Barbara" i to 16. 3. 2019. godine. Produžetak radnog vremena 
traži se zbog održavanja “muzike u živo”. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala slaže se sa zahtjevom za produženje radnog vremena ugostiteljskog 
objekta Caffe bar "Barbara" u traženom vremenu. Vijeće traži da se poduzmu sve mjere da 
razina buke iz Caffe bara “Barbara” u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.  
 
 
AD 2 
Vijećnicima je dostavljen elektronski upit gospodina T. Ž. iz ulice Vjenceslava Novaka k. br. 14 u 
kojem izražava nezadovoljstvo zbog nemogućnosti parkiranja automobila u svojoj ulici te traži  
informaciju može li MO Kozala utjecati na gradske službe da se uvede naplata parkiranja u 
predmetnoj ulici. Nakon poduže rasprave Vijeće MO Kozala je donijelo sljedeći 
 
Zaključak: 
Proširenjem zone naplate parkiranja na Ulicu Vjenceslava Novaka neće riješiti osnovni 
problem, a to je nedovoljni broj parkirnih mjesta u odnosu na broj vozila (vlasnika s mjestom 
stanovanja u Ulici Vjenceslava Novaka), te bi se takvim rješenjem problem samo prelio, 
odnosno povećao u susjednim ulicama poput Baštijanove, Brajšine i Ante Kovačića.   
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Pitanje parkiranja na području MO Kozala pitanje je od interesa svih građana s područja 
Kozale i ne može se rješavati na bazi pojedinačnih slučajeva. Također, parkiranje vozila na 
javno-prometnim površinama  mora biti omogućeno svima i pod jednakim uvjetima. 
 
AD 3 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević informirao je prisutne o dopisu OGU za poduzetništvo kojim traži 
da se Vijeće očituje o zahtjevu za određivanju kasnijeg završetka radnog vremena (do 02,00 sata)  
ugostiteljskog objekta Caffe bar "Barbara" i to 30. 3. i 13. 4. 2019. godine. Produžetak radnog 
vremena traži se zbog održavanja “muzike u živo”. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Kozala slaže se sa zahtjevom za produženje radnog vremena ugostiteljskog 
objekta Caffe bar "Barbara" u traženom vremenu. Vijeće traži da se poduzmu sve mjere da 
razina buke iz Caffe bara „Barbara“ u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.  
 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je prisutne o najavi rebalansa Proračuna Grada Rijeke 
za 2019. godinu za sve proračunske korisnike. Nakon kraće rasprave donesen je sljedeći  

 
Zaključak:  
Nema promjena u Financijskom planu VMO Kozala za 2019. godinu, što znači da sve 
programske aktivnosti Vijeća ostaju istovjetne planiranome. 

 
 
AD 5/1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević podsjetio je prisutne na dogovor o organiziranju mjesečnog 
dežurstva, tj. Dana otvorenih vrata MO Kozala. Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen 
sljedeći  
 
Zaključak:  
U četvrtak 11. travnja 2019. godine po drugi put 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 5/2 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić predložio je da se 23. travnja 2019. godine i naš 
Mjesni odbor pridruži  manifestaciji “ Noć knjige” u organizaciji Zajednice nakladnika I knjižara 
Hrvatske gospodarske komore. Na dan manifestacije u prostoru Mjesnoga odbora u večernjim 
satima te u parku Kozala planirano je predstavljanje i recenzija 2 knjige, putopisno predavanje i 
predavanje o povijesti Kozale te čitanje bajki za djecu.  
Nakon rasprave jednoglasno je donesen  sljedeći 
 
Zaključak:  
Manifestaciji „Noć knjige“ pridružuje se i MO Kozala s programom koji će se održati u utorak 
23. travnja 2019. godine s početkom u 19 sati u sjedištu MO Kozala i parku Kozala. 
Programom “Noć knjige” na Kozali planirano je predstavljanje i recenzija 2 knjige, putopisno 
predavanje, predavanje o povijesti Kozale te čitanje bajki za djecu. Za realizaciju ove 
aktivnosti zadužuju se zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić. 

 
 

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 


