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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  28.04.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 19 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
19. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 28.04.2016. s početkom u 12,00 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 18. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2017. godinu 

2. Razno 
 

 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

Predsjednik informira članove Vijeća da nije zaprimljen niti jedan zahtjev od strane mještana Sv. 
Kuzma nakon što su mještani putem oglasa objavljenom u Novom listu i na web stranicama MO 
obaviješteni da mogu dostaviti zahtjeve i prijedloge za uređenje i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati) a za koje smatraju da je potrebno učiniti na 
Sv. Kuzmu u 2017.godini.  
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Predsjednik se je osvrnuo na usvojene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2016. godinu, te što se planira 
realizirati do kraja godine, pa prema tome sagledati što je potrebno planirati i uvrstiti u daljnji 
plan kroz 2017. godinu. Nakon što predsjednik postavlja upit članovima Vijeća da li imaju neki 
prijedlog prioriteta koji bi se planirao i uvrstio u plan kroz 2017., gospodin Zlatko Meić predlaže 
da se sagleda mogućnost uređenja prostora za postavu skulpture na predjelu Sv. Kuzma u 
blizini kućnog broja 3 iznad parka Vidikovac. Pisati će se i HŽ-u u svezi dobivanje suglasnosti za 
korištenje lokacije. 
Nakon kraćih konzultacija predsjednik je pročitao pripremljene prijedloge prioriteta u održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Sv. Kuzam, a koje bi 
se uvrstile za 2017. godinu: 
- Sanacija završnog sloja kolnika u ulici Sv. Kuzam uz pučku šternu i kućnog broja 22 
- Uređenje prostora za postavu skulpture na predjelu Sv. Kuzma u blizini kućnog broja 3 
iznad parka Vidokovac  
- Postava sprava za igru djece na novouređenoj površini u ulici Sveti Kuzam istočno od 
kućnog broja 52  
- Zamjena postojećih sprava za igru djece novima na dječijem igralištu "Placa" 
- Izrada nogostupa od raskršća Škrljevo uz cestu D40 do spoja sa asfaltnom cestom kroz 
područje Njivina prema mjestu Sv. Kuzam  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2017. godinu. 
 
 
AD 2 

Predsjednik upoznaje članove Vijeće sa sljedećim: 
- Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam u suradnji s Odjelom gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb i "Gradskim društvom Crvenog križa" organizirao je za sve zainteresirane 
mještane besplatnu akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi. Akcija je održana 14. travnja 2016. od 
9,00 do 11,00 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam. Akciji se je odazvalo 26 mještana. 
- I ove godine blagdan zaštitnika Grada Rijeke Svetog Vida obilježit će se sportskim 
susretima mjesnih odbora u disciplinama: briškula i trešeta, potezanje konopa i boćanje i to na 
terenu Športskog društva Zamet, na adresi Obitelji Sušanj 2. Predviđeni termin odvijanja 
sportskih igra je 04. lipnja (subota) 2016. godine u trajanju od 09.00 do 21.00 sat. (cca – ovisno 
o broju prijavljenih ekipa za pojedine discipline). Predsjednik nadalje upoznaje nazočne da se je 
za sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida formirala 
boćarska ekipa i to u sastavu: Tomislav Pavletić, Klaudio Srića, Domagoj Pavletić, Zlatko Meić i 
kao koordinator i predstavnik boćarske ekipe Milan Dragićević, te je Direkciji za mjesnu 
samoupravu dostavljen popis članova boćarske ekipe s područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
- Dana 13. travnja 2016. organizirana je akcija uređenja okoliša boćališta, priprema samog 
boćališta za takmičenje kao i rasvjete za održavanje večernjih utakmica. U realizaciji programa 
sudjelovali su volonteri Sv. Kuzma kao i članovi Boćarskog kluba „Draga“ koji će koristiti 
boćalište Sv. Kuzma za odigravanje nekih od svojih mečeva. 
- Na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
na tribini malonogometnog igrališta Sv. Kuzam zamijenio je dotrajale letve za sjedenje koje su 
zajedno sa preostalim letvama prefarbane novim slojem zaštitne boje. Radovi su realizirani iz 
sredstava redovnog održavanja i uređaja komunalne infrastrukture. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
- Predsjednik je pročitao dopis koji je Vijeće Mjesnog odbora Luka dostavilo svim Mjesnim 
odborima Grada Rijeke u kojem su zatražili da se podrži nihov zahtjev za povrat dvosmjernog 
prometovanja u ulici Riva Boduli 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno da se Vijeću Mjesnog odbora Luka dostavi dopis u kojem 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam daje potporu VMO Luka za povrat dvosmjernog 
prometovanja u ulici Riva Boduli. 
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- Gospodin Renzo Tommasi postavio je pitanje kada će se konačno riješiti staza na 
najgornjoj parceli ljevo pošto je pred godinu dana bilo dogovoreno da će se taj problem riješiti u 
prošloj godini. Zahtjeva da se s tim problemom pismeno obavijesti direktorica K.D. „Kozale“. 
- Gospodin Nenad Arbanas je istaknuo problem prometovanja od raskrsnice na Sv. Kuzmu 
pa prema crkvi zbog nepravilnog parkiranja i zahtjeva da se problem pokuša riješiti pa ako treba 
i postavljanjem znaka zabranjeno parkiranje. 
Predsjednik Mjesnog odbora si je uzeo u zadatak da sa nadležnim službama riješi ta dva 
pitanja. 
 

 

 

 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


