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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/21-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-21-8 
Rijeka, 27. svibnja 2021. godine 

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 27. svibnja 2021. (četvrtak) održana je 23. 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 22. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 
1. Program rada VMO „Dan MO Kozala“ 
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 upoznao sve prisutne kako je, uoči obilježavanja 
Dana MO Kozala, već odrađen dio programa i to kako slijedi: 

- Dana 20. svibnja 2021. od 10,00 do 12,00 sati održana je akcija mjerenja šećera i tlaka 
u prostorijama MO Kozala. Akciju je proveo Crveni križ Rijeka. 

- Tajnica MO Kozala je tijekom svibnja, zajedno s predstavnicima Dječjeg vrtića Vidrice 
i Prihvatilišta za beskućnike “Ruže Sv. Franje” osigurala sav potreban materijal za 
održavanje likovnih radionica. 

- Objavljen je natječaj za akciju “Biramo najljepšu okućnicu, vrt i balkon” koji je bio 
otvoren do 21. svibnja 2021. godine, a do kada su se zaprimale prijave građana 
Mjesnoga odbora Kozala. Ukupno se prijavilo osam (8) sudionika. 

Predsjednik VMO Sanjin Matijević predložio je da se ukupan iznos predviđen za aktivnost 
“Biramo najljepšu okućnicu, vrt i balkon” podijeli na svih 8 sudionika ravnomjerno kako se radilo 
i prethodnih godina, prema čemu bi svaki sudionik dobio jednaki iznos kao nagradu. No, 
tijekom rasprave, ostali vijećnici su zaključili kako bi ipak trebalo izabrati troje najboljih 
sudionika i njih nagraditi više. Tako će troje najboljih sudionika dobiti po 300,00 kn (Elma 
Osmanbašić 1. mjesto; Sanja Kukić Katalinić 2. mjesto; Prihvatilište za beskućnike “Ruže Sv. 
Franje” 3. mjesto), a preostalih pet po 220,00 kn u obliku poklon bona u Vrtnom centru “Sidera” 
na Škurinju. 
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Što se tiče završne svečanosti, uobičajena je praksa bila da se ista održava prvu subotu u 
lipnju tekuće godine, pa je predsjednik Matijević predložio da se i ove godine završna 
svečanost Dana MO Kozala održi u prvu subotu u lipnju, dana 5. 6. 2021. godine. Nadalje, 
predlaže da svečanost započne s polaganjem vijenca na spomenik poginulim braniteljima u 
Domovinskom ratu u Parku Zvonimira Škerla, a nakon toga da se na Volčićevom trgu, ispred 
MO Kozala, održi sama svečanost. Predlaže da se na svečanost pozovu dobitnici nagrada 
“Birajmo najljepšu okućnicu, vrt i balkon” te svi ostali sponzori i suradnici kojima bi Vijeće 
uručilo zahvalnice za dosadašnju suradnju s VMO Kozala. Nadalje, predlaže da se ne održi 
koncert kako ne bi dolazilo previše ljudi, s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 i mjere 
ograničenja broja osoba na okupljanjima. 
Za vrijeme održavanja svečanosti na trgu, uzvanicima i građanima ponuditi će se i mala 
zakuska, a svi će moći pogledati izložbu radova Dječjeg vrtića „Vidrice“ u prizemlju zgrade 
Mjesnoga odbora Kozala, dok će radovi štićenika Prihvatilišta za beskućnike “Ruže Sv. Franje” 
biti izloženi na samome trgu. Aktivnosti bi počele u 9 sati te završile do 12 – 13 sati. 
 
Zaključak: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni. 
 
 

AD 2/1 
Vijećnik Filip Jakovac izvijestio je prisutne kako su se u „nedefiniranom prostoru“ na zidu koji 
dijeli Park Zvonimira Škerla i Gradsko groblje Kozala ponovno uselilo dvoje odraslih osoba 
(muško i žensko) te ponovno tamo borave, suše robu, te „žive“ u navedenom prostoru. 
Predlaže ponovno slanje zahtjeva prema KD Kozala o zatvaranju navedenog prostora kako bi 
se spriječilo daljnje „bivanje“ istih na tom prostoru.  
 
Zaključak: Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 

AD 2/2 
Vijećnik Milan Francetić zamolio je da se provjeri mogućnost postavljanja rukohvata na 
stepeništu koje se nalazi u Baštijanovoj ulici, a spaja donji dio Baštijanove ulice sa gornjim 
dijelom koji se nalazi iza crkve Sv. Romualda i Svih Svetih. Tajnica će kontaktirati KD Rijeka 
promet d.d. te povratno obavijestiti vijeće o istome. 
 
Zaključak: prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 

AD 2/3 
Vijećnik Filip Jakovac predložio je da se ponovno pošalje dopis nadležnim službama vezano 
uz postavljanje bora na Volčićevom trgu, s obzirom da se nadležne službe još uvijek nisu 
izjasnile po pitanju prijedloga Vijeća MO Kozala o sadnji bora na navedenom trgu. 
 
Zaključak: prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 

Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 17,30 
sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Kozala: 
Erika Valić Sanjin Matijević 


