
 1/3 

 

 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30.03.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 18 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
18. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.03.2016. s početkom u 16,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 

 Nenad Arbanas, član VMO 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  
 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o dogovorenim radovima koji bi se trebali izvoditi u travnju i svibnju mjesecu 
2016. godine 

2. Planiranje ekoloških akcija za mjesec travanj i svibanj 2016. godine 
3. Određivanje datuma pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb za održavanje akcije 

mjerenja tlaka i šećera u krvi  
4. Razno 
 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

Predsjednik upoznaje članove Vijeće sa sljedećim: 
- U petak je održan sastanak s nadležnim osobama iz Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav i izvođačem iz K.D. „Čistoća“, te je zajednički obiđen teren na Baraćima koji se planira 
urediti i na kojem će se postaviti sidro. Dogovoreno je da će se teren očistiti od kamenja, 
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raslinja, iznivelirati, i ograditi prostor sa rubnjacima, odmaknuti 1 metar od saobraćajnice i cca 5 
metara od kbr.52. Na terenu će se izbetonirati postolje za postavu admiralskog sidra. Postolje 
će biti izdignuto cca. 30 cm od zemlje. Za izvođenje radova osigurana su sredstava prema 
usvojenom Planu Vijeća MO Sv. Kuzam o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnog odbora Sv. Kuzam iz 2015. godine u iznosu od 30.000,00 kuna. 
- Krajem ovog mjeseca započeti će radovi na postavi dvoredne ograde na boćalištu Sv. 
Kuzma. Za izvođenje radova osigurana su sredstva prema usvojenom Planu Vijeća MO Sv. 
Kuzam o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog odbora Sveti 
Kuzam u 2015. 
- Održan je sastanak s gosp. Leom Kurilićem iz Rijeka Prometa, te je s predsjednikom 
obiđen teren na Baraćima (slike s terena prikazane članovima Vijeća) gdje će se sanirati dio 
zida te na isti postaviti zaštitnu željeznu ogradu.   
- Kontaktiralo se je s gosp. Davorom Grbeljom iz K.D. „Vodovoda i kanalizacije“ u svezi 
nastavka izvođenja radova na promjeni poklopaca šahti. Obećano je da će radovi započeti kad 
budu imali slobodnih ljudi. 
- Energo d.o.o. izvršilo je radove na elektrifikaciji objekata koje se bile planirane u 2015. 
godinu iz plana o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog odbora 
Sveti Kuzam. Osvijetljeni su: skulptura u parku Vidikovac, skulptura u centralnom parku Sv. 
Kuzam palih boraca, put prema groblju, put Sv. Kuzam između kbr.12 i 14 kao i i cesta Sv. 
Kuzam – Škrljevo ispred kbr. 45a .   
 
Predsjednik je upoznao sve prisutne da je Grad Rijeka raspisao javni poziv namijenjen svim 
građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje 
građani smatraju da ih je potrebno provesti na području Mjesnog odbora u kojem žive. Poziv će 
biti otvoren od 01. do 22 travnja, a svoje prioritete komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u 
mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili 
na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca.  
Predlagati se mogu projekti poput izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, 
parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave javne rasvjete, asfaltiranja cesta, uređenja 
kolnika, izrade nogostupa, uređenja prometnih signalizacija, sanacija divljih deponija i sl. Svi 
prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize mogućnosti realizacije. Naime, Grad 
Rijeka ova uređenja može realizirati na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu 
Grada stoga obrada prijedloga obuhvaća i te provjere. Na temelju prijedloga građana koje je 
moguće realizirati, vijeća mjesnih odbora utvrdit će prioritetne projekte. Te će prioritete usvajati 
Gradsko Vijeće krajem godine u obliku dokumenta pod nazivom Plan raspodjele sredstava za 
prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 
2017. godini.  
Nakon predviđenog roka za predaju zahtjeva mještana, Vijeće će na svojoj sljedećoj sjednici 
donijeti prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam  za 2017. godinu uzeći u obzir  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje 
 
 
AD2 
Predsjednik je pročitao dopis koji je upućen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav sa 
zahtjevom da se otvor bunara koji se nalazi na cesti od Svetog Kuzma prema groblju kod puta 
za Sopalj, a koji je do sada bio zaštićen drvenom poklopcem zamjeni željeznim poklopcem kako 
bi se otvor sa lokotom mogao zaključati. Već prije Vijeće se je pobrinulo i postavljena je uz 
bunar ograda kao i znak upozorenja. U planu je osim postavljanja poklopca očistiti prostor oko 
bunara i podzidati zidiće koji su se urušili. 
Planira se organizirati akcija uređenja okoliša boćališta, priprema samog boćališta za 
takmičenje kao i rasvjete za održavanje večernjih utakmica. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje 
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AD 3 
Predsjednik je dao u zadatak tajnici da kontaktira s gđom. Blaženkom iz Gradskog ogranka 
Crveni križ i dogovori datum za provođenje akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi na Sv. Kuzmu. 
Mještani Sv. Kuzma o datumu održavanja biti će upoznati putem letaka koji će se ubacivati u 
poštanske sandučića mještana. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da su telefonski bili upoznati s zaprimljenim dopisom od 
Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem je zatraženo očitovanje Vijeća na zahtjev 
Ugostiteljskog objekta «Joks» koji se je obratio navedenom odjelu s zahtjevom o produženju 
radnog vremena dane 26 ožujka i 02. travnja 2016. (do 02 sata), dane 09. i 16. travnja 2016. 
(do 02 sata), dane  23. i 30. travnja  2016. (do 02 sata), zbog organiziranja party-a. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je putem telefona dalo pozitivno mišljenje da se odobri produženje radnog 
vremena ugostiteljskom objektu «Joks» za tražene dane, a u svrhu organiziranja party-a uz 
napomenu da u slučaju da u nekim od tih dana dođe do remećenja javnog reda Vijeće zadržava 
pravo da povuče ove suglasnosti. Odjelu gradske uprave za poduzetništvo dostavio se dopis s 
navedenim zaključkom.  
 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


