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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-12 
Rijeka,  13. lipnja 2019. godine 
  

ZAPISNIK 
S 6. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
6. sjednica VMO Kozala održana je 13. lipnja 2019. godine (četvrtak) 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 
- Ines Mijić, članica VMO 
- Grgo Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Opravdano odsutni: 
- Filip Jakovac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Dnevni red 
 

1. Usvajanje Izvješća o realiziranoj programskoj aktivnosti „Dan MO“ 
2. Problematika u svezi nepropisnog parkiranja vozila u Brajšinoj ulici kod k. br. 11  i zahtjev 

MUP-a o uklanjanju mejaša „gljiva“ oko zgrade 
3. Preporuke i izrada prijedloga programa VMO za 2020. godinu 
4. Zaključak o preraspodjeli sredstava u programskoj aktivnosti – Reprezentacija VMO i nabavci 

bannera/transparenta 
5. Razno 

 
 

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

 
 
AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je vijećnicima na raspravu zahtjev KD Rijeka promet 
(Ausilio Igor) kojim traže mišljenje Vijeća na zahtjev Policijske uprave Primorsko-goranske da se 
uklone „gljive“ (betonski mejaši) koji su postavljeni s južne strane zgrade na adresi Brajšina k. br. 
11. Mejaši su bili postavljeni na kolnik kako bi priječili parkiranje vozila, ali su ih građani izgurali tik 
do zgrade i sada postoji problem (ne spriječavaju nepropisno parkiranje niti je moguć pješački 
promet i promet vozila). 
 
Zaključak: 
Ukoliko stručne službe MUP-a i Rijeka prometa smatraju da postavljene gljive „mejaši“ u 
Brajšinoj ulici k. br. 11 nemaju svrhu (ne spriječavaju nepropisno parkiranje niti je moguć 
promet) radi koje su postavljeni, Vijeće nema ništa protiv da se iste uklone. 
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AD 3 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je članove o pristiglim uputama Direkcije za mjesnu 
samoupravu, a koje se odnose na izradu prijedloga programa rada za 2020. godinu. S obzirom da je 
zadan kratak rok dostave prijedloga (20. srpnja 2019. godine), predsjednik predlaže sastanak Kristiana 
Starčića ,Filipa Jakovca i njega osobno krajem ovoga mjeseca i da prema zadanim uputama pripreme 
prijedloge programa te s tim u vezi i prijedlog Financijskog plana za 2020. Godinu. 
 
Zaključak: 
VMO Kozala usvojit će prijedloge programa za 2020. godinu na idućoj sjednici Vijeća. 
 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je vijećnicima na raspravu prijedlog preraspodjele sredstava u 
Financijskom planu za 2019. godinu. Naime, planom za 2019. g. u programskoj aktivnosti -
reprezentacija VMO Kozala, Vijeće je za svoj rad dobilo sredstva u iznosu od 1.500,00 kn koja su u 
financijskom planu raspoređena na poziciji  PRO2502 - reprezentacija.  Budući da se ukazala potreba 
za nabavku bannera/transparenta s natpisom „Kozala je živa“, a za što nisu  planirana sredstava u ovoj 
godini, članovi Vijeća su jednoglasni da se za izradu banera utroše sredstva od reprezentacije VMO 
Kozala, i to na način da se izvrši preraspodjela sredstava unutar te aktivnosti u iznosu od 900,00 kn. 
Sredstva reprezentacije VMO preraspodijelila bi se na slijedeći način: pozicija PRO 2502 
(reprezentacija) umanjuje se u iznosu od 900,00 kn, a pozicija PRO2503 (ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja) povećava se u iznosu od 900,00 kn. 
 
Zaključak:  
Odobrava se  kupnja bannera/transparenta s natpisom „Kozala je živa“ u iznosu od 900,00 kn iz 
sredstava programske aktivnosti - reprezentacija. Također, unutar te programske aktivnosti 
odobrava se preraspodjela  sredstava, i to na slijedeći način: 

• pozicija PRO 2502 (reprezentacija) umanjuje se u iznosu od 900,00 kn 
• pozicija PRO 2503 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja) povećava se u iznosu od 

900,00 kn 
 
 
AD 5/1 
Zahtjev predstavnika stanara stambene zgrade Trinajstićeva k. br. 4, 6 i 8 za sanacijom oštećene 
asfaltne podloge iza zgrade, na dvorišnom dijelu parkirališta upućen je nadležnom TD Rijeka promet 
d.d. Prema usmenom odgovoru djelatnika TD Rijeka promet d.d., gospodina M. B., idući tjedan izvršiti 
će se izvid na predmetnoj lokaciji i nakon toga će se Vijeće izvijestiti o učinjenom. 
 
Zaključak:  
Informacija primljena na znanje. 
 
 
AD 5/2 
Prijedlog predstavnika stanara stambene zgrade Šetalište Vladimira Nazora k. br. 6 , gospodina I. Z., 
za premještaj okretišta automobila sa sadašnjeg okretišta koje se nalazi na kraju Ul. Šetalište 
Vladimira Nazora na staro-novo okretište kod caffe bara „Kula“ na mjesto gdje ulica Kalvarija presijeca 
Ulicu Šetalište Vladimira Nazora upućen je nadležnom TD Rijeka promet d.d. Prema dobivenom 
odgovoru TD Rijeka promet d.d., gospodina F. D., nakon izvršenog izvida suglasni su da se formira 
okretište na staroj lokaciji kod caffe bara „Kula“. 
 
Zaključak:  
Informacija primljena na znanje. 
 
 
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 

 


