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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-10 
Rijeka, 24. svibnja 2019. godine 
  

ZAPISNIK 
S 5. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
5. sjednica VMO Kozala održana je 24. svibnja 2019. godine (petak) 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 4. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 

1. Usvajanje izvješća o provedbi  programa „Proljeće na Kozali“ 
2. Informacija o provedbi manifestacije „Sportski dan na Kozali“ 
3. Potpora grupi građana (G. J., V. D. i K. S.) za provedbu projekta „Ozelenjivanje kvarta 

simbolom grada“ u sklopi natječaja „Zeleni val“, na lokaciji između zgrada u Ulici Aleksandra 
Mamića 7 i 9, na sjeverozapadnom rubu 

4. Zahtjev stanara (I. R., V. I., V. R. ,I. Č. i R.R.) za ucrtavanjem kružnog toka i postavu stupića 
u Ulici Bože Milanovića 

5. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta Caffe bar 

„Barbara“ -  do 2 sata noću i to 25. 5. i 8. 6. 2019. g. - muzika u živo 
6. Razno 

 
 

  AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranoj 
programskoj aktivnosti VMO za 2019. godinu – „Proljeće na Kozali“. 
 
Zaključak:  
Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti za 2019. godinu – „Proljeće na Kozali“ u 
cijelosti se i jednoglasno prihvaća.  

 
 
AD 2 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić i član VMO Filip Jakovac informirali su Vijeće o netom 
provedenoj manifestaciji „Sportski dan na Kozali“ koja je održana u subotu 11. svibnja 2019. g. na 
trgu ispred MO i u obližnjem parku Kozala. Na manifestaciji, u „sportskoj početnici“ - poligonu u 
parku učestvovali  su najmlađi, uz sudjelovanje malih i velikih rukometaša MRK „Kozala“ i trenera 
Karate kluba „Belveder“ održana je prezentacija rukometa i karatea. Veliki broj odraslih pridružili su 
se funkcionalnom fitness treningu te zaigrali na boće. Za one natjecateljskog duha tu su bili i turniri 
u pikadu, stolni tenis, badminton te iskazivanje vještine u izvođenju pijadeta. 
 
Zaključak:  
Prihvaća se informacija o provedbenoj manifestaciji „Sportski dan na Kozali“. 
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AD 3 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je vijećnicima na raspravu zahtjev grupe građana (G. J., V. D. i 
K. S.) kojim traže potporu Vijeća za provedbu projekta „Ozelenjivanje kvarta simbolom grada“ u sklopu 
natječaja „Zeleni val“, na lokaciji između zgrada u Ulici Aleksandra Mamića 7 i 9. 

 
Zaključak: 
VMO Kozala je suglasno i daje potporu grupi građana (G. J., V. D. i K.S.) za provedbu projekta 
„Ozelenjivanje kvarta simbolom grada“ u sklopi natječaja „Zeleni val“, na lokaciji između 
zgrada u Ulici Aleksandra Mamića 7 i 9, na sjeverozapadnom rubu k. č. 2875/1. 
VMO je suglasno sa postavljanjem 4 klupice i sadnjom trešanja te uređenjem lokacije provedbe 
projekta, čime će se osigurati cca 50 m2 zelene zone namijenjene za okupljanje i relaksaciju 
ljudi na inače zapuštenom prostoru, koji je trenutno djelomično uređen za parkiranje vozila. 
Navedenim uređenjem minimalno će se zadrijeti u prostor „parkirališta“, što će neznatno 
utjecati na njegov kapacitet, a uređenjem će se pridonijeti revitalizaciji tog dijela područja MO 
Kozala, čime će se ponuditi dodatni sadržaji za sve stanovnike MO i šire. 
 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je članove VMO o pristigloj zamolbi stanara  (I. R., V. I., V. 
R., I. Č., R. R.) za ucrtavanjem kružnog toka i postavu stupića u Ulici Bože Milanovića. 

 
Zaključak:  
Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 

 
 

AD 5 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević informirao je pristine 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 25. 5. i 8. 6. 2019. g. Produžetak radnog vremena traži 
se zbog održavanja “muzike u živo”. 

 
Zaključak:  
VMO 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 
ugostiteljskog objekta u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.  
 
 
AD 6 
Član VMO Filip Jakovac izvjestio je članove o namjeri grupe građana da prijave projekt na natječaj 
„Zeleni val“ u sklopu EPK 2020. Projekt koji planiraju prijaviti obuhvatio bi uređenje Volčićevog trga na 
način da se na njega posadi zelenilo i vizualno ga se odijeli od okolnih prometnica kako bi se (i kroz 
neke daljnje projekte MO Kozala) uredio kao sigurna zelena zona ispred zgrade MO Kozala. Nadalje, 
navodi da im je kao preduvjet za uspješnu prijavu projekta potrebna suglasnost nadležnog  gradskog 
Odjela.  

 
Zaključak:  
Zahtjev proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke 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 
 

 
 
 


