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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/19-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-19-22 
Rijeka, 16. prosinca 2019. godine 

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

11. sjednica VMO Kozala održana je 16. prosinca 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 
- Filip Jakovac, član VMO 
- Ines Mijić, članica VMO 
- Grgo Rukavina, član VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
  

Dnevni red 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2020. g. i projekcija za 2021. i 2022. g. 
2. Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti „Dan društvenih igara – KozalaCon“ 
3. Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti „Doček Djeda Božićnjaka“ 
4. Razno 

 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Kozala Sanjin Matijević dao je prisutnim vijećnicima na raspravu prijedlog 
Financijskoga plana VMO Kozala za 2020. godinu i projekcije istoga za 2021. i 2022. godinu, a koji 
se temelji na već ranije usvojenom Programu rada VMO Kozala za 2020. godinu. 
 
Zaključak: Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan VMO Kozala za 2020. g. i 
projekcije istoga za 2021. i 2022. godinu. 
 
 
AD 2 
Zamjenik predsjednika VMO Kozala Kristian Starčić izvijestio je prisutne vijećnike o realiziranoj 
programskoj aktivnosti „Dan društvenih igara – KozalaCon“. 
 
Zaključak: Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti „Dan društvenih igara – 
KozalaCon“ u cijelosti se i jednoglasno prihvaća. 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO Kozala Sanjin Matijević izvijestio je prisutne vijećnike o realiziranoj programskoj 
aktivnosti „Doček Djeda Božićnjaka“. 
 
Zaključak: Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti „Doček Djeda Božićnjaka“ u 
cijelosti se i jednoglasno prihvaća. 
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AD 4/1 
Predsjednik VMO Kozala Sanjin Matijević izvijestio je članove Vijeća o zahtjevu gospođe K. R. u 
kojemu traži postavljanje prometnog ogledala na raskršću Trinajstićeve i Brajšine ulice.  
 
Zaključak: 
Od nadležnih službi Grada Rijeke stigao je odgovor da bi ogledalo bilo od koristi te da će se 
isto postaviti početkom 2020. godine. 
 
 
AD 4/2 
Zamjenik predsjednika VMO Kozala Kristian Starčić izvijestio je članove Vijeća o pisanoj pritužbi 
zaposlenika ugostiteljskog objekta Caffe bar „Barbara“ na izgled kolnika tj. velika oštećenja - 
duboke rupe na sjevernoj strani kolnika ,ispred kafića Barbara.  
 
Zaključak: 
Pritužbu proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na rješavanje. 
 
 
AD 4/3 
Predsjednik VMO Kozala Sanjin Matijević izvijestio je članove Vijeća o pristiglom zahtjevu 
gospodina A. G. iz Ante Kovačića 24 kojim traži postavljanje ulične rasvjete uz ulaz u atomsko 
sklonište te čišćenje parkirališta od lišća i otpada. 
 
Zaključak: 
Pritužbu proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na rješavanje. 
 
 
AD 4/4 
Član VMO Kozala Filip Jakovac izvijestio je prisutne o dopisu – prijedlogu za uređenje Volčićevog 
trga s kojom bi se išlo prema Odjelu gradske uprave za urbanizam. Napominje da je u dopisu 
detaljno obrazložio problematiku, prijedloge za rješavanje problematike, održivost, kao i 
uključivanje zajednice u taj projekt. Nadalje, predlaže potpisivanje prijedloga od strane cijelog 
sastava VMO Kozala. 
 
Zaključak: 
Vijećnici jednoglasno prihvaćaju prijedlog te se zadužuju predsjednik VMO Kozala Sanjin 
Matijević i član VMO Kozala Filip Jakovac da navedeni dopis uruče pročelniku Srđanu 
Škunci na sastanku koji je zakazan za petak 20. prosinca 2019. godine. 
 
 
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 
 


