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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/21-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-21-2 
Rijeka, 26. siječnja 2021. godine 

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 26. siječnja 2021. (utorak) održana je 20. 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 19. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Dnevni red 
 
1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća Mjesnoga odbora Kozala za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2020. godine 
2. 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 uvodno je obrazložio usvajanje Izvješća o radu Vijeća 
Mjesnoga odbora Kozala za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 
S obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik je stavio prijedlog Izvješća o radu Vijeća Mjesnoga 
odbora Kozala na glasovanje, a rezultat istoga bio je 4 glasa ZA i 1 glas SUZDRŽAN. 
 
Zaključak: Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Kozala za razdoblje od 1. siječnja do 
31. prosinca 2020. godine usvojeno je većinom glasova svih članova Vijeća. 
 

AD 2/1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević upoznao je prisutne o izvješću KD Rijeka promet d.d. o 
prijedlogu rješenja za projekt uspostave okretišta u Ulici Šetalište Vladimira Nazora. Radi se o 
obilježavanju novog okretišta na sredini ulice (kod caffe bara „Kula“). Projekt je izrađen i dobio 
je sve potrebne suglasnosti za realizaciju koja je zaustavljena radi posebnih mjera nastalih radi 
pandemije korona virusa tijekom 2020. godine. Sukladno ovom rješenju, KD Rijeka promet 
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d.d. planira u prvoj polovici 2021. godine krenuti sa realizacijom predmetnog zahvata. Kod 
realizacije ovog projekta izgubit će se jedan manji broj postojećih parkirnih mjesta. Dodatno se 
traži mišljenje Prometnog redarstva po pitanju sprečavanja nepropisnog parkiranja.  
 
Zaključak: Informacija je primljena na znanje. 
 

AD 2/2 
Tajnica MO Erika Valić upoznala je vijećnike sa realiziranim radovima na prostoru autobusne 
stanice linija 4 i 11 u Baštijanovoj ulici (blizina OŠ „Kozala“, smjer grad). Na zahtjev građana, 
radi jakih kiša i slijevanja oborinske vode koja se zadržavala u prostoru zaštićenog dijela 
autobusne stanice, izdan je zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav za izvođenjem 
nekog oblika zaštite kako bi se osobe koje čekaju autobus u prostoru autobusne čekaonice 
zaštitile od naleta vode. Izradila se betonska zaštita koja preusmjerava tijek vode koja nastaje 
uslijed jakih oborina na prometnicu te sprječava dolazak i zadržavanje vode u zaštićenom 
prostoru autobusne stanice.   
 
Zaključak: Informacija je primljena na znanje. 
 

AD 2/3 
Član VMO Filip Jakovac podsjetio je na problem neraspoređenih gljiva na Volčićevom trgu koje 
se, niti nakon prijave tajnice MO putem aplikacije Gradsko oko nisu pravilno rasporedile kako 
bi osigurale sigurno kretanje trgom i onemogućile ulazak vozilima na područje trga. 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević zatražio je ponovno obraćanje Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i KD Rijeka promet d.d. kako bi se problem napokon riješio. Predlaže da se 
Vijeće, u slučaju da se problem ne riješi do početka veljače, obrati višoj instanci.  
 
Zaključak: Informacija je primljena na znanje i predsjednikov prijedlog je prihvaćen 
jednoglasno. 
 

AD 2/4 
Član VMO Filip Jakovac ukazao je na potrebu da se dopisom podsjeti MUP o dogovorenoj 
prisutnosti policajaca na području MO Kozala. Čini mu se kako se ne pridržavaju dogovora koji 
je postignut na sastanku u svibnju 2020. godine. Tajnica MO Kozala potvrdila je kako se policija 
ne javlja u prostorije MO Kozala te kako nema niti pisanog traga o bilo kakvim poduzetim 
aktivnostima.  
 
Zaključak: Informacija je primljena na znanje i jednoglasno se podržava prijedlog za 
slanje pisanog podsjetnika (dopisa). 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 17,00 
sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Kozala: 
 
Erika Valić Sanjin Matijević 


