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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/21-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-21-10 
Rijeka, 24. lipnja 2021. godine 

 
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 24. lipnja 2021. (četvrtak) održana je 24. 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 
- Ines Mijić, članica VMO 
- Erika Valić, tajnica MO 
 
Odsutni: 
- Filip Jakovac, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 23. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 
1. Usvajanje Izvješća o održanom programu 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 su se sve predviđene 
aktivnosti koje su se odnosile na program rada VMO „Dan MO Kozala“ izvršile i to kako slijedi: 

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

- Održane su likovne radionice te izložba radova Dječjeg vrtića „Vidrice“ i Prihvatilišta za 
beskućnike „Ruže Sv. Franje“. 

- Dodijeljene su nagrade dobitnicima akcije “Biramo najljepšu okućnicu, vrt i balkon”. 
- Dodijeljene su zahvalnice suradnicima i sponzorima. 
- Položen je vijenac na spomenik poginulim braniteljima iz Domovinskoga rata u Parku 

Vladimira Škerla. 
- Izradio se transparent (banner) koji će se ubuduće uvijek koristiti za program rada „Dan 

MO Kozala“. 
Ono što se nije održalo u sklopu programa rada „Dan MO Kozala“ je svečani koncert, radi 
nemogućnosti većega okupljanja ljudi na jednom mjestu, a sukladno epidemiološkim mjerama 
koje se odnose na pandemiju bolesti COVID-19, a koje su bile tada na snazi. Što se troškova 
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tiče, utrošen je sav predviđen novac u programu, osim za izvođača na koncertu i za naknadu  
ZAMP-u. 
 
Zaključak: Nakon održane rasprave, Izvješće o održanom programu rada „Dan MO 
Kozala“ jednoglasno je usvojeno. 
 
 

AD 2/1 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je sve prisutne kako se do polovice srpnja 2021. 
godine trebaju usvojiti programi rada VMO za 2022. godinu. S obzirom na obaveze pojedinih 
članova vijeća i rok, predlaže da se iduća sjednica na kojoj će se usvajati programi održi u 
utorak 6. srpnja 2021. godine u 16,30 sati. 
S obzirom na situaciju oko pandemije bolesti COVID-19 koja je i dalje neizvjesna, predsjednik 
Matijević predlaže da se programi rada za 2022. godinu donesu u okviru dosadašnjih programa 
te da se organizacija programa temelji na mogućnostima održavanja programa na otvorenom. 
U okviru dosadašnjih programa, jedino je sporna priredba za doček Djeda Božićnjaka, no 
pokloni za djecu mogu se u najgorem slučaju podijeliti i bez priredbe. Predsjednik Matijević 
predlaže vijećnicima da obrate pažnju i na mogućnosti preraspodjele sredstava u nekim od 
programa, s obzirom da će se ove godine nabavkom bannera za sve aktualne programe rada 
osloboditi dio financijskih sredstava. 
 
Zaključak: Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 

AD 2/2 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić primijetio je kako se određene udubine i izbočine 
na kolniku i nogostupima u ulicama Petra Kobeka, Baštijanova i Aleksandra Mamića ne 
rješavaju od kada su prvi puta prijavljeni nadležnim službama tj. od ožujka 2021. godine te 
smatra kako se VMO treba obratiti pisanim putem prema KD Rijeka promet d.d. i zatražiti 
objašnjenje zašto ti radovi nisu odrađeni. 
 
Zaključak: Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 

AD 2/3 
Član VMO Milan Francetić smatra kako je nogostup u Baštijanovoj ulici od crkve Sv. Romualda  
i Svih Svetih, pa sve prema OŠ „Kozala“ u izuzetno lošem stanju i kako ga je svakako potrebno 
sanirati. Također, izvijestio je sve prisutne kako je u Ulici Petra Kobeka na potezu od KD 
Kozala pa prema Rastočinama vrlo loša rasvjeta noću za sve sudionike prometa i smatra kako 
je potrebno porezati grane na stablima kako bi se oslobodila rasvjeta te osiguralo siguran 
promet svima koji se kreću tom ulicom u noćnim satima. 
 
Zaključak: Poslat će se zahtjev nadležnim službama da se izvrši orezivanje grana na 
stablima koje zaklanjaju javnu rasvjetu. 
 
 

AD 2/4 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić uočio je vandalizam počinjen na prostoru zelene 
površine uređene kroz EU fondove od strane građanske inicijative, a koja se nalazi u Ulici 
Aleksandra Mamića između k. br. 7 i 9. Prema navodima građana, uništena su dva stabla 
mladih trešanja te oglasna ploča postavljena u blizini istih. Smatra kako bi trebalo prijaviti 
policiji vandalizam kako bi se spriječilo da se isto opet ponovi. Naime, ovo nije prvi puta kako 
nepoznati počinitelji uništavaju trud građana koji žive na ovome području.  
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Zaključak: Uputit će se zahtjev 1. PP Rijeka da izvrši izvid vezano uz navedenu 
problematiku. 
 
 
 

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 


