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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/20-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-20-8 
Rijeka, 30. lipnja 2020. godine 

 
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 30. lipnja 2020. (utorak) održana je 15. sjednica VMO Kozala, s početkom u 16,30 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 14. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Dnevni red 
 
1. Programi rada VMO Kozala za 2021. godinu 
2. Informacija o održanom sastanku s gradonačelnikom Grada Rijeke dana 4. 6. 2020. g. 
3. Razno  
 

 
Sjednica je započela u 16,30 sati. Predsjednik VMO Sanjin Matijević otvorio je sjednicu i 
pozdravio sve prisutne. Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 
 

AD 1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević predložio je svima prisutnima usvajanje pet programa na 
prošlogodišnjoj bazi, a to su: 

1. Za našu Kozalu 
2. Sportiraj u kvartu 
3. Dan MO Kozala 
4. Advent i doček Djeda Božićnjaka 
5. Zdravstvo i socijalna skrb – mjerenje krvnog tlaka i šećera (u sklopu Dana MO) 

U odnosu na prošlogodišnje programe, predložio je preinake kod programa Sportiraj u kvartu 
i Advent i doček Djeda Božićnjaka u smislu preraspodjele određenih sredstava iz programa 
Sportiraj u kvartu u program Advent i doček Djeda Božićnjaka. Isto obrazlaže time da će se 
ove 2020. godine program Sportiraj u kvartu održati kao jedini ovogodišnji program radi 
pandemije bolesti COVID-19 i da će se potreban materijal (sportski rekviziti) nabaviti već ove 
godine, što neće biti potrebno iduće. Time se otvara mogućnost prijenosa novca predviđenog 
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za nabavku rekvizita iduće godine u program Advent i doček Djeda Božićnjaka, čime se 
povećava iznos koji bi pokrio troškove božićnih poklona za djecu. 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić dodatno je predložio programe Noć knjige te 
Dječji bal pod maskama za koje smatra kako ne bi imali velike troškove, a smatra kako se 
prijenos troškova može pobliže razraditi, ako su ostali članovi zainteresirani. Ujedno, 
naglašava, kako donacije, po njemu, neće biti teško nabaviti. 
Član VMO Filip Jakovac smatra kako se ne bi trebalo oslanjati isključivo na donacije, za koje 
ne postoji garancija s obzirom na novonastalu situaciju oko COVID-a 19 i slabiji promet svih 
poduzeća u okruženju. Smatra kako bi se na taj način mogli dovesti u nezavidnu situaciju.  
Član VMO Grgo Rukavina objašnjava kako se planiranje programa isključivo pomoću 
donacija čini neozbiljnim, a situacija oko bolesti COVID-19 je ozbiljna, Grad Rijeka nema 
novaca i cjelokupna situacija je neizgledna. Smatra kako su i predloženi programi od strane 
predsjednika VMO Sanjina Matijevića također upitni, a kamoli još i dodatni.  
Kristian Starčić daje na to repliku naglašavajući kako se prošlogodišnji Dječji bal pod 
maskama održao uz prisustvovanje preko 100 djece, a ljudi u organizaciji su radili privatno, 
izvan okvira VMO.  
Članica VMO Ines Mijić ne slaže se s dodatnim programima, smatra da je neozbiljno ulaziti u 
iste, s obzirom da su i predloženi neizgledni. 
Filip Jakovac se ne slaže s Ines Mijić, daje podršku prijedlozima Kristiana Starčića i smatra 
da bi baš trebalo planirati programe, ako ništa radi portfolija. Treba se ponašati kao da je sve 
u redu, ne se opterećivati bolešću COVID-19 jer ona će proći, a VMO Kozala će tada biti 
među prvima sa konkretnim programima za svoje građane. U slučaju da se isti ipak neće 
moći održati, otkazati će se kao i ove 2020. godine. 
U svojoj završnoj raspravi, predsjednik VMO Sanjin Matijević naglasio je nekoliko stvari: 
- Pri predlaganju programa služio se prethodno usvojenim programima za 2020. godinu 

oko kojih postoji konsenzus svih vijećnika i u koje su unesene ideje svih vijećnika. Takav 
prijedlog proizlazi i iz činjenice da većina tih programa ove godine neće biti realizirana 
zbog pandemije bolesti COVID-19 i nedostatka financijskih sredstava u proračunu Grada 
Rijeke. 

- Dodatno predloženi program Noć knjige je zapravo program Hrvatske gospodarske 
komore u koji se uključuju vanjski dionici po objavljenom javnom pozivu, dok je Dječji bal 
pod maskama program/aktivnost neformalne građanske inicijative nastao ove godine. 

- Za dodatne programe financijska sredstva bi trebalo osigurati na način da se dio 
sredstava iz postojećih programa preraspodjeli, što bi moglo dovesti do problema s 
financijskom održivošću tih programa, pogotovo u neizvjesnoj situaciji s gradskim 
proračunom i razvojem situacije oko pandemije bolesti COVID-19. 

Imajući sve navedeno u vidu, Sanjin Matijević je zaključio da ostaje pri svojem prijedlogu 
programa, a da će o tome konačnu odluku donijeti vijećnici glasovanjem. 
Kristian Starčić inzistira da u zapisnik uđe njegova izjava kako je VMO Kozala u većini protiv 
planiranja novih programa i projekata, iako tvrde kako se zalažu za kulturu i napredak.  
Sanjin Matijević je zatražio da u zapisnik uđe kako ti navodi nisu istiniti upravo zato što su 
programi koje je on osobno predložio rezultat konsenzusa svih vijećnika te su isti 
unaprijeđeni u odnosu na programe koji su provođeni u prošlom mandatu VMO.  
 
 
Zaključak: 
Prijedlog za dodatna dva programa rada VMO za 2021. godinu odbijen je s 2 glasa „za“ 
i 3 glasa „protiv“. 
Prijedlog predsjednika VMO za pet programa rada VMO za 2021. godinu usvojen je s 4 
glasa „za“ i „1“ suzdržanim. 
 
 

AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević obavijestio je sve prisutne o informaciji sa sastanka s 
gradonačelnikom na temu programa malih komunalnih akcija, održanim dana 4. 6. 2020. g. u 
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gradskoj vijećnici. Gradonačelnik je izjavio kako neće biti javnog poziva za prikupljanje 
prijedloga komunalnih prioriteta za 2021. godinu s obzirom da je isti besmislen u kontekstu 
predstojećeg rebalansa proračuna kojim će se rezati sredstva za komunalne prioritete za ovu 
godinu te isti velikom većinom neće biti realizirani. Prijedlozi prioriteta za 2020. godine trebali 
bi ići u realizaciju 2021. godine. 
 
Zaključak: 
Informacija se prima na znanje.  
 
 

AD 3 
Član VMO Filip Jakovac postavio je pitanje tajnici MO o dogovorenim dolascima policajaca u 
nadzor tj. obilazak područja MO Kozala. S obzirom da se policajci ne javljaju u ured tajnice 
kako je dogovoreno na sastanku u Prvoj policijskoj postaji Rijeka s načelnikom PU 
Primorsko-goranske, dogovoreno je da tajnica proslijedi dopis u smislu podsjetnika.  
 
Zaključak: Prijedlog se prihvaća jednoglasno. 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 17,30 
sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Kozala: 
 
Erika Valić Sanjin Matijević 


