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 R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  KOZALA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOZALA 
 
KLASA: 026-02/21-01/12  
URBROJ: 2170-01-09-10-21-14 
Rijeka, 26. kolovoz 2021. godine 

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO KOZALA 
 

Dana 26. kolovoza 2021. (četvrtak) održana je 26. 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 25. sjednice VMO Kozala: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 
1. Utvrđivanje zamjenske lokacije za komunalni prioritet "Opremanje zelene površine u Ulici 

Stube Alberta Anđelovića sjeverno i zapadno od kućnog broja 4" 
2. Realizacija programa rada VMO "Sportiraj u kvartu" 
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 upoznao sve prisutne s problemom koji je nastao 
prilikom pokušaja izvođenja radova u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod  k. br. 4, sukladno 
listi malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta izglasanih i usvojenih krajem 2019. godine 
za 2020. godinu, a prispjelim za izvedbu u ovoj 2021. godini. Naime, sukladno listi usvojenih 
prioriteta, na navedenom području trebalo je odraditi „Opremanje zelene površine u Ulici Stube 
Alberta Anđelovića sjeverno od kućnog broja 4“. Pod navedenim se podrazumijeva 
postavljanje stolne garniture i tri klupe s naslonom. Dana 16. srpnja 2021. godine radi  pobune 
stanara prilikom pokušaja pokretanja radova izvedbe stolne garniture na mjestu parkirnih 
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mjesta, radovi su od strane KD Čistoća zaustavljeni. Nakon komunikacije između tajnice MO 
Kozala i stanarke s navedene adrese koja je inicijalno prijavila prijedlog za prioritete, utvrđeno 
je kako stanari zaista ne žele klupe na tom području te mole samo hortikulturno uređenje 
okoliša.  
Zamjenik predsjednika VMO Kozala Kristian Starčić izrazio je mišljenje kako se pogoduje 
pojedinim privatnim poduzećima, umjesto da se problemi rješavaju sukladno volji građana.  
Gospođa Sanja Pikon, koordinatorica zelenih površina iz KD Čistoće, zamolila je VMO Kozala 
da predlože druge lokacije za postavljanje stolne garniture i tri klupe s naslonom. Predsjednik 
VMO Sanjin Matijević predlaže da vijećnici zajedno odluče gdje će se navedeno smjestiti. 
Vijećnici su se nakon kraćeg razgovora dogovorili i predložili da se stolna garnitura i klupe 
smjeste u Park Zvonimira Škerla. 
 
Zaključak: Nakon održane rasprave, jednoglasno se usvojilo premještanje navedene 
opreme na novu lokaciju. 
 
 

AD 2 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević je izvijestio članove Vijeća kako se, sukladno postojećim 
epidemiološkim mjerama, programska aktivnost VMO Kozala „Sportiraj u kvartu“ može održati 
u rujnu 2021. godine. Trenutačne mjere dozvoljavaju okupljanje do 100 ljudi na otvorenome 
bez potrebe obavještavanja Stožera Civilne zaštite, stoga predlaže kako bi se program mogao 
održati u navedenim okvirima, sa sportašima, bez mnogo publike.  
Nakon kraće rasprave, jednoglasno je odlučeno kako će se program održati u subotu 18. rujna 
2021. godine s početkom u 9,00 sati. 
 
Zaključak: Informacija je primljena na znanje te je jednoglasno prihvaćen dogovor oko 
organiziranja programa rada VMO Kozala „Sportiraj u kvartu“. 
 
 

AD 3/1 
Članica VMO Ines Mijić obavijestila je sve prisutne kako se u njezinoj ulici građani žale da se 
oko zgrade Doma zdravlja okupljaju osobe koje konzumiraju opojna sredstva te sumnjive 
osobe koje možda raspačavaju navedena sredstva. Jednoglasno je dogovoreno kako će se o 
istome obavijestiti policijski službenici kako bi izvršili nadzor u svezi navedenoga. 
 

AD 3/2 
Tajnica MO Erika Valić obavijestila je sve prisutne kako su se na području MO Kozala izvršili 
određeni radovi, a između ostalih postavljanje stupića u Baštijanovoj ulici kod k. br. 8, a koji su 
bili svojevremeno skinuti, te asfaltiranje „rupe“ koja je postojala na kolniku u Ulici Aleksandra 
Mamića, kod k. br. 6. 
 

AD 3/3 
Tajnica MO Erika Valić je obavijestila prisutne o dopisu koji je stigao od KD Kozala čiji su 
djelatnici pokušali zatvoriti prostor niša na zidu KD Kozala no u tome su ih onemogućile dvije 
nepoznate osobe koje su se u prostoru nalazile. KD Kozala predlaže prisustvo policijskih 
službenika i komunalnih redara u slijedećem pokušaju zatvaranja prostora niša. Vijećnici 
predlažu dogovor između KD Kozala, policijskih službenika i komunalnog redarstva grada 
Rijeke kako bi se navedeni problem napokon riješio. 
 

AD 3/4 
Predsjednik VMO Sanjin Matijević izvijestio je prisutne kako je 12. srpnja 2021. godine Leo 
Kurilić, referent za prometnice KD Rijeka promet, poslao dopis u kojem obavještava Vijeće o 
razlici sredstava po prioritetima za 2021. godinu, i to u iznosu od 3.557,50 kn s PDV -om, koju 
je potrebno utrošiti u ovoj godini. Predsjednik je, s obzirom na visinu iznosa s kojim se 
raspolaže, predložio da se isti utroši na manje radove popravaka kolnika, nogostupa i slično, 
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a koje su prijavljivali građani MO Kozala i odnose se na radove koji podliježu pod nadležnost 
KD Rijeka promet. 
 

AD 3/5 
Zamjenik predsjednika VMO Kristian Starčić predložio je poslati podsjetnik KD Rijeka promet 
oko postavljanja zaštitnih stupića na početku Volčićevog trga, a na izlazu iz Ulice Petra Kobeka 
u Baštijanovu ulicu, pored Cvjetarne „Rosa“ koje su obećali postaviti radi sigurnosti prometa 
na navedenoj lokaciji. 

 
Zaključak: Sve informacije su primljene na znanje i svi prijedlozi jednoglasno 
prihvaćeni. 
 
 
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 


