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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/21-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-21-6 
Rijeka, 16. travnja 2021. godine 

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 16. travnja 2021. (petak) održana je 22. 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 
- Milan Francetić, član VMO 
- Filip Jakovac, član VMO 
- Ines Mijić, članica VMO 
- Erika Valić, tajnica MO  

 
Usvajanje zapisnika s 21. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 
1. Razmatranje zaprimljenih prijedloga za male komunalne akcije za 2022. godinu 
2. Realizacija programa rada VMO Kozala 
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 uvodno je obrazložio kako tablicu zaprimljenih prijedloga 
malih komunalnih akcija u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
MO Kozala za 2022. godinu ne bi posebno čitao stavku po stavku jer nije naišao na nikakve 
nejasnoće, a smatra kako je najprije važno dobiti cijene i troškovnike od stručnih službi, prema 
čemu će onda VMO očitovati i donijeti krajnje odluke. 
Konkretno je predložio da se prijedlozi komunalnih prioriteta koji su se nalazili na 15. i 16. 
mjestu brišu: 

15. Dobava, doprema i postava ukrasnih vaza na Volčićev trg kod kućnog broja 2;  
16. Dobava i sadnja biljnog materijala u vaze postavljene na Volčićev trg kod kućnog 
broja 2: 

Navedeni komunalni prioriteti postali su zastarjeli i suvišni sukladno zaključcima koje je u 
međuvremenu VMO Kozala donijelo o uređenju Volčićevog trga i dogovoru sa stručnim 
službama Grada Rijeke. 
Glede točne formulacije komunalnih prioriteta koji bi obuhvatili novo rješenje uređenja 
Volčićevog trga povela se rasprava u kojoj su predsjednik VMO i član VMO Filip Jakovac 
predložili da se prijedlog prioriteta podjeli u tri dijela: građevinski radovi; sadnja stabla i biljaka 
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te postavljanje klupa i koševa, kako bi se postigle što konkretnije i jasnije cijene troškova 
pojedinih segmenata. 
 
Zaključak: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni. 
 
 

AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević predlaže odgađanje programa rada „Sportiraj u kvartu“ do 
daljnjega, s obzirom na epidemiološke mjere koje su još uvijek na snazi, a radi pandemije 
bolesti COVID-19. 
Vezano uz program VMO „Dan MO Kozala“ predsjednik Matijević daje slijedeći prijedlog: 
odraditi likovnu radionicu sa Dječjim vrtićem „Vidrice“, radionicu sa štićenicima Prihvatilišta za 
beskućnike „Ruže Sv. Franje“ te objaviti natječaj za izbor najljepše okućnice, vrta i balkona. 
Svi navedeni radovi mogu se prezentirati i putem društvenih mreža te objaviti na službenim 
mrežnim stranicama Mjesnoga odbora, s obzirom da će epidemiološke mjere najvjerojatnije i 
dalje onemogućavati veća okupljanja i organizaciju svečanih događaja.  
 
Zaključak: Jednoglasno se odgađa program rada „Sportiraj u kvartu“, dok će se 
program rada „Dan MO Kozala“ realizirati bez većeg okupljanja. Na slijedećoj sjednici u 
svibnju će se razmotriti u kojem obliku će se realizirati završna svečanost na kojoj će 
se podijeliti nagrade za najljepše okućnice, vrtove i balkone. 
 
 

AD 3/1 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić upitao je prisutne vezano uz pješački prijelaz koji 
se nalazi između cvjećarne Silvia u Baštijanovoj ulici (ispod marketa Brodokomerc) i 
Volčićevog trga br. 1., a na koji je upozorila jedna građanka MO Kozala. U večernjim satima 
pješaci koji se kreću tim pješačkim prijelazom nisu uočljivi radi slabe rasvjete istoga, ali i radi 
pogrešno parkiranih vozila na nogostupu koji se nalazi ispred cvjećarne Rosa, Volčićev trg 1. 
Vozila koja se uključuju u promet na Baštijanovu ulicu, a dolaze iz smjera Ulice Petra Kobeka 
/ Volčićevog trga, radi pogrešno parkiranih vozila ne vide osobe koje se eventualno kreću 
pješačkim prijelazom. Trenutačno stanje smatra vrlo opasnim i zahtjeva konkretne radnje kako 
bi se opasnost otklonila. 
Tajnica MO Kozala, prema dogovoru sa posljednje sjednice VMO, poslala je pisane zahtjeve 
prema TD Energo d.o.o., a vezano uz rasvjetu, prema Odjelu za komunalni sustav, a vezano 
uz orezivanje stabala koja se nalaze u blizini rasvjete te prema KD Rijeka promet d.d., a 
vezano uz postavljanje stupića ili slične zaštite kako bi se spriječilo daljnje nepropisno 
parkiranje. 
Odgovori su stigli iz sva tri društva, te su se poduzele radnje orezivanja stabala koja se nalaze 
u blizini rasvjete. Još se čega postavljanje stupića koji će biti postavljeni sukladno planu i 
programu KD Rijeka promet d.d. 
 
 

AD 3/2 
Vijećnik Filip Jakovac osvrnuo se i na stalno prisutan problem sa kućnim ljubimcima koji se 
kreću u parku za djecu te vlasnicima koji ne kupe izmet za njima. Smatra kako je potrebno 
pojačati nadzor komunalnih redara na području MO Kozala kako bi se utjecalo na smanjenje 
navedenog problema. 
 
Zaključak: Informacije su primljene na znanje te će se zatražiti češći nadzor komunalnih 
redara. 
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AD 3/3 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić postavio je pitanje zašto su se zaštitni stupići u 
Baštijanovoj ulici kod k.br. 8 uklonili, odnosno na čiju inicijativu te tko ih je dužan vratiti. Dao je 
prijedlog da se pošalje službeni upit prema nadležnoj službi KD Rijeka promet d.d. koja treba 
postupiti u korist građana MO Kozala te vratiti stupiće natrag na mjesto. 
 
Zaključak: Informacija je primljena na znanje i jednoglasno se podržava prijedlog za 
slanje pisanog zahtjeva (dopisa). 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 17,30 
sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice.  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Kozala: 
Erika Valić Sanjin Matijević 


