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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/20-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-20-2 
Rijeka, 22. siječnja 2020. godine 
  

ZAPISNIK 
S 12. SJEDNICE VMO KOZALA 

 
12. sjednica VMO Kozala održana je 27. siječnja 2020. (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 i 
- Ines Mijić, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s  11. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 

1. Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca 2019. godine 
2. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević dao je na raspravu Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 
Zaključak: Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu VMO Kozala za razdoblje od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2019. godine. 

 
 
AD 2 
Zamjenik predsjednika Kristian Starčić izvjestio je članove VMO o usmenoj zamolbi Udruge 
Motus  da im se da pismo potpore kojeg bi priložili uz prijavu na raspisani natječaj za 
sufinanciranje programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2020.godini. Navodi 
da je riječ o udruzi koja okuplja veliki broj djece predškolske i rane školske dobi i s kojom MO 
ima te planira nastaviti suradnju i u narednom  razdoblju. 
 
Zaključak: 
Daje se suglasnost za upućivanje pisma potpore Udrugi Motus.  
 

 
AD 3 
Predsjednik VMO izvjestio je članove o pristigloj elektronskoj zamolbi ovlaštenog predstavnika 
stanara B.V. iz Ulice  Mići Voljak 4, u kojoj iznosi nezadovoljstvo glede nepropisno parkiranih 
automobila i ukazuje na probleme nepristupačnosti prolaza kroz njihovu ulicu, te kojom  traži 
postavljanje na ulazu u Ulicu Mići Voljak  table sa oznakom "SAMO ZA STANARE".  
 
Zaključak: Zamolbu ovlaštenog predstavnika stanara Ulice Mići Voljak proslijediti 
stručnim službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
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AD 4 
Tajnica je izvijestila  Vijeće o održanom sastanku predstavnika MO  i  KD Čistoća na kojem se 
raspravljalo o novom načinu prijave i odvozu glomaznog otpada iz kućanstva. 
  
Zaključak: Informacija primljena na znanje. 

 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvjestio je članove Vijeća o održanom sastanku sa OGU za 
urbanizam u svezi uređenja Volčićevog trga. Nakon iznesenih prijedloga gospodin Škunca 
predlaže da se obrate  i zatraže sastanak na tu temu sa pročelnicom za komunalni sustav. 
 
Zaključak: 
Zaključak: Informacija primljena na znanje. 
 
 
AD 
Zamjenik predsjednika  predlaže da svima koje su pomagali (svim fizičkim ili pravnim osoboma)  
i sudjelovali u programima VMO Kozala u prošloj ili ranijim godinama, za njihov poseban 
doprinos u razvoju lokalne zajednice da im se uruče zahvalnice.  
 
Zaključak: Prihvaća se prijedlog o uručivanju zahvalnica svima koji su pomagali u razvoju 
lokalne zajednice. Zahvalnice  pripremiti i uručiti povodom obilježavanja  Dana MO. 
 

 
 

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 


