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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/20-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-20-6 
Rijeka, 25. svibnja 2020. godine 

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 25. svibnja 2020. (ponedjeljak) održana je 14. sjednica VMO Kozala, s početkom u 17,00 
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  
- Erika Valić, tajnica MO  

 
 
Usvajanje zapisnika s 13. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Dnevni red 
 
1. Programi rada VMO Kozala za 2020. godinu - rebalans 
2. Informacija o održanom sastanku s načelnikom 1. policijske postaje Rijeka 
3. Razno  
 

 
Sjednica je započela u 17,00 sati. Predsjednik VMO Sanjin Matijević otvorio je sjednicu i 
pozdravio sve prisutne. Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević obavijestio je sve prisutne o potrebi umanjenja 
programskih aktivnosti po pitanju preostalih planiranih programa rada VMO Kozala u 2020. 
godini te izrade rebalansa predviđenih rashoda zbog nedostatka financijskih sredstava u 
proračunu Grada Rijeke radi krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Predložio je 
slijedeće: 

- Program „Sportiraj u kvartu“ umanjuje se za 5200 kn (od predviđenih 8.800 kn na 3.600 
kn) 

- Program „Dan MO Kozala“ umanjuje se za 9.000 kn (od predviđenih 9.400 kn na 
400,00 kn) 

- Program „Advent i doček Djeda Božičnjaka“ umanjuje se za ukupan iznos od 9.300 kn 
(na 0,00 kn). 
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Predsjednik je predložio da se polaganje vijenca palim borcima u Domovinskom ratu koji je 
dio programa „Dan MO Kozala“ održi po službenom imenovanju parka Kozala u „Park 
Zvonimira Škerla“. 
 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić predložio je da se razmotri održavanje biranja 
naj okućnice kao segmenta programa „Dan MO Kozala“ bez financijskog pokrića, u vidu 
biranja najljepših okućnica i predaje tiskanih zahvalnica za sudjelovanje.  
 
Tajnica MO Kozala Erika Valić napomenula je da će provjeriti može li se navedena aktivnost 
održati u takvom obliku s obzirom da se za istu uobičajeno raspisivao natječaj na razini 
Grada Rijeke, a ove godine Grad nema namjeru raspisivati isti zbog nedostatka financijskih 
sredstava. 
 
Član VMO Kozala Grgo Rukavina se, u ime nekih građana s područja MO Kozala, osvrnuo 
na odabrani budući naziv parka Kozala te naveo kako je za odabir imena parka možda 
trebalo razmotriti šire mogućnosti te izabrati ime neke druge osobe koja je možda povijesno 
značajnija za područje Kozale od pok. Zvonimira Škerla. Naveo je kako se ubuduće ovakvim 
odlukama treba pristupiti ozbiljnije, kako bi se izbjeglo indirektno umanjivanje nečijih 
vrijednosti ili emocija.  
 
Po navedenome, predsjednik VMO Sanjin Matijević podsjetio je da se o prijedlogu za 
imenovanje parka raspravljalo te da je isti usvojen jednoglasno te izjavio kako se svaki 
građanin s područja MO Kozala slobodno može obratiti VMO Kozala s nekim drugim 
prijedlozima.  
 
Zaključak: 
Prijedlog rebalansa financijskih rashoda programa rada VMO Kozala za 2020. godinu 
usvojen je jednoglasno. 
 
 

AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević i član VMO Filip Jakovac ukratko su iznijeli tijek sastanka 
koji se održao u prostorijama 1. policijske postaje Rijeka u petak 22. svibnja 2020. godine u 
13.00 sati. Na sastanku su prisustvovali već spomenuti predsjednik Sanjin Matijević i vijećnik 
Filip Jakovac te tajnica MO Kozala Erika Valić, a iz redova 1. PP Rijeka načelnik Marijan 
Čančarević, pomoćnik načelnika za ustroj i organizaciju rada u 1. PP Jozo Ćorić te policijska 
službenica Antonija Ferenčak. Sastanak je bio zadovoljavajući. Prihvaćena je potreba 
postavljanja većeg broja policijskih službenika po područjima mjesnih odbora u Gradu Rijeci. 
S obzirom na trenutačni manjak ljudskih potencijala u policiji, načelnik predlaže češću 
komunikaciju između VMO i policijskih službenika radi osiguranja mirnijeg i sigurnijeg života 
na području Grada Rijeke. Načelnik je obećao dolazak policijskih službenika na područje MO 
Kozala na dnevnoj bazi u različitom vremenskom terminu, uz mogućnost dolaska u punoj 
satnici (8 sati) jedan dan u tjednu. Ukoliko dođe do povećanja broja policijskih službenika 
(moguće u rujnu 2020. godine) postoji i mogućnost postavljanja većeg broja tzv. kvartovskih 
policajaca.  
 
Vijećnik Grgo Rukavina dodao je kako je ovaj dogovor između VMO i 1. PP vrlo dobar jer, 
naglasio je, kako je i u području oko njegovog mjesta prebivališta (Ante Kovačića 24) policija 
već rješavala niz različitih kriminalnih radnji i da je ova suradnja potrebna i pohvalna.  
 
Zaključak: 
Informacija se prima na znanje. Tajnica MO će sastaviti dopis kao Izvješće sa sastanka 
te ga poslati Policijskoj upravi i mjesnim odborima koji su podržali inicijativu na 
znanje.  
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AD 3/1 

S obzirom da je potrebno donijeti programe rada VMO Kozala za 2021. godinu i predati ih do 
20. srpnja 2020. godine, predsjednik VMO Sanjin Matijević predložio je da se pristupi izradi 
istih uz napomenu kako će se od nadležnih iz OGU za gradsku samoupravu i upravu tražiti 
da se donesu precizne upute o dopuštenim maksimalnim iznosima za programe sveukupno 
te pojedine stavke programa. Isto vrijedi i za donacije i ostale iznose koje dodjeljuju različiti 
odjeli gradske uprave (urbanizam, komunalni sustav, itd.). 
 
Zaključak: Prijedlog se prihvaća jednoglasno. 
 
 

AD 3/2 
Predsjednik je obavijestio prisutne kako je Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti zatražio od Hrvatskog telekoma, KD Energa, KD 
Vodovoda i kanalizacije te HEP Operatora distribucijskog sustava da na kopiji katastarskog 
plana unutar označene zone zahvata (Volčićevoga trga, odnosno površine ispred zgrade MO 
Kozala) urišu svoje podzemne instalacije s točnim položajem i dubinom. 
 
Zaključak: Informacija je primljena na znanje. 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 18,00 
sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Kozala: 
 
Erika Valić Sanjin Matijević 


