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

 
ZAPISNIK 

S 17. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 22. listopada 2020. (četvrtak) održana je 17. 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 16. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Dnevni red 
 
1. Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti „Sportiraj u kvartu“ 
2. Razlika sredstava (ZKD) po komunalnim prioritetima za 2019. – zamjenska lokacija 
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 izvijestio je sve prisutne o realiziranoj programskoj 
aktivnosti „Sportiraj u kvartu“ koja se trebala održati u subotu 4. 10. 2020. godine no zbog 
lošeg vremena je prebačena za subotu 10. 10. 2020. godine. Radi pandemije bolesti COVID-
19 sveopća zainteresiranost građana bila je slaba, stoga su izostali skoro svi predviđeni 
sportovi koji su se trebali održati unutar aktivnosti, osim turnira u boćama. Boćari su odradili 
turnir koji je započeo oko 10.00 sati i završio u popodnevnim satima.  
 
Zaključak: 
Izvještaj je jednoglasno usvojen. 
 

AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je prisutne o zaprimljenom dopisu od strane 
pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav u kojem je naznačeno kako je nakon 
obavljenih poslova ostalo 15.000,00 kn neraspoređenih sredstava, Odjel je predložio obnovu 
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živice uz parkiralište u Ulici Aleksandra Mamića sjeverno od kućnih brojeva 7 i 9, komunalni 
prioritet za 2020. godinu naveden u popisu prioriteta pod rednim brojem 9 koji iznosi 
4.000,00 kn. Dopis nije odmah došao službeno, već na inzistiranje predsjednika Vijeća 
Sanjina Matijevića, nakon što je utvrđena e-mail prepiska između zamjenika predsjednika 
Vijeća Kristiana Starčića i djelatnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Ivane Parac 
te KD Čistoća d.d. Minorke Modrić. Predsjednik Vijeća je iskazao svoje neslaganje sa 
ovakvim načinom komunikacije. Smatra kako je prije svega Odjel trebao o razlici sredstava 
po uobičajenom protokolu obavijestiti tajnicu MO, kako bi onda ona mogla sve vijećnike 
istodobno obavijestiti o postojanju razlike sredstava kako bi se o tome moglo raspravljati i 
odlučivati, jer o sredstvima za komunalne prioritete odlučuje Vijeće u cjelini, a ne vijećnici 
kao pojedinci. Također, ističe da je prijedlog OGU za komunalni sustav komunalni prioritet za 
koji je inicijalno predviđeno 4.000,00 kn, a predlaže se da se u navedeni prioritet utroši 
cjelokupni raspoloživi iznos od 15.000,00 kn, pri čemu u dopisu nije objašnjeno zašto se daje 
takav prijedlog. 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić objasnio je kako je razgovor s njegove strane s 
gore navedenim djelatnicama bio neformalan i neslužben i navodi kako on ničime nije 
utjecao na stav Odjela gradske uprave za komunalni sustav. „Preko mene se neće rješavati 
problemi i kombinacije koje netko ima“, izjavio je za zapisnik.  
Predsjednik Vijeća je obrazložio kako je dosadašnja praksa bila takva da je ostatak novaca 
išao u realizaciju vodeći računa o redoslijedu i značaju, pa smatra da bi tako trebalo biti i u 
ovom slučaju. Prioritet koji predlažu iz Odjela gradske uprave nalazi se na predzadnjem 
mjestu prioriteta za 2020. godinu i nije sigurno važniji od nekog drugog koji je naveden prije u 
tablici prioriteta, a treba imati i u vidu da su mnogi od prioriteta na čekanju i nekoliko godina 
zbog nedostatka financijskih sredstava. Stoga, predložio je na glasanje slijedeće prioritete za 
koje smatra da bi trebali imati prednost u rješavanju jer su na čekanju već nekoliko godina, a 
značajni su u pogledu unaprjeđenja kvalitete života građana: 

- 3. Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine na raskrižju Brajšine ulice 
kod kućnog broja 30 i Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5 – 10.000,00 kn 

- 4. Postava klupe na zelenoj površini na raskrižju Brajšine ulice kod kućnog broja 30 i 
Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 5 – 5.000,00 kn 

Član VMO Grgo Rukavina slaže se s predsjednikom Vijeća kako prioritete treba rješavati 
prema njihovom redu.  
Vijećnik Filip Jakovac smatra kako predloženi prioritet od Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav nije loš izbor u slučaju ako će u njemu sudjelovati veći broj građana-
volontera te će se kreirati zajednički projekt. Smatra kako je važno da građani sudjeluju i da 
se radi na poboljšanju uvjeta života na području MO Kozala. Smatra kako treba podržati ovaj 
prijedlog, a ostatak novca onda uložiti u eventualno neke druge prioritete, pa stoga predlaže 
da se iznađe neko srednje rješenje. 
Kako su svi predlagači ostali pri svojim prijedlozima po završetku rasprave, predsjednik 
Vijeća stavio je sva tri prijedloga na glasovanje. 
Za prijedlog predsjednika VMO Sanjina Matijevića da se financiraju komunalni prioriteti pod 
rednim brojevima 3 i 4 za ukupni iznos od 15.000,00 kn glasovalo je 3 člana ZA, 1 član 
PROTIV i 1 član SUZDRŽANO. 
Za prijedlog zamjenika predsjednika VMO Kristiana Starčića da se financira komunalni 
prioritet pod rednim brojem 9 (inicijalno 4.000,00 kn) za ukupni iznos od 15.000,00 kn 
glasovao je 1 član ZA, 1 član PROTIV i 3 člana SUZDRŽANO. 
Za prijedlog člana VMO Filipa Jakovca da se financira komunalni prioritet pod rednim brojem 
9 i još neki od komunalnih prioriteta za ukupni iznos do mogućih 15.000,00 kn glasovao je 1 
član ZA i 4 člana SUZDRŽANO. 
 
Zaključak: 
Većinom glasova usvojeni su prioriteti pod rednim brojevima 3 i 4. 
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AD 3a 

Predsjednik vijeća Sanjin Matijević izvijestio je članove VMO kako je ploča sa nazivom Park 
Zvonimira Škerla postavljena kod sjevernog ulaza u Park (blizina crkve), u blizini spomenika 
poginulim hrvatskim braniteljima. Također, predložio je kako bi se sredinom studenoga 2020. 
godine moglo održati polaganje vijenaca u čast imenovanja Parka Zvonimira Škerla u 
prisustvu predstavnika VMO Kozala, predstavnika Grada Rijeke, predstavnika MRK „Kozala“, 
Udruge 128. brigade Hrvatske vojske „Sveti Vid“ te članova obitelji Škerl. Polaganje vijenaca 
dio je programske aktivnosti Dan MO Kozala koja se ove godine zbog pandemije bolesti 
COVID-19 nije u potpunosti održala.  
Član VMO Grgo Rukavina izjavio je kako je potrebno pripaziti na epidemiološke mjere i 
predložio provesti polaganje vijenaca bez većeg okupljanja ljudi. 
 
Zaključak: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
 

AD 3b 
Tajnica MO prenijela je Vijeću prijedlog jedne građanke koja živi u Brajšinoj ulici, a kojim bi 
se moglo pokušati osvijestiti ostale sugrađane po pitanju čišćenja psećeg izmeta s javnih 
površina. Naime, predložila je postavljanje informativnih tabli (ploča) kojima se građane 
poziva na savjesno čišćenje za svojim kućnim ljubimcima.  
Vijećnici su pozdravili prijedlog te naveli kako slična inicijativa kao takva već postoji u sklopu 
programske aktivnosti „Za našu Kozalu“ koja, zbog epidemioloških mjera i pandemije bolesti 
COVID-19, ove godine nije mogla biti održana, pa se očekuje provođenje istoga slijedeće 
godine.  
 
 
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 


