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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  26.01.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 28 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
28. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 26.01.2017. 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 27. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o izvedenim komunalnim radovima na području Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam  

2. Dogovor oko zadataka vezanih uz predložene Izmjene i dopune GUP-a Grada 
Rijeke 

3. Razno 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednik se je osvrnuo na usvojene komunalne prioritete iz 2016. godine, te konstatirao 
da su za realizaciju ostali radovi na zamjeni ograde na sportskom igralištu. Nadalje 
predsjednik je informirao da su komunalni prioriteti za 2017. Koje je usvojilo Vijeće MO Sv. 
Kuzam i to: Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 22, Uređenje površine za 
postavu skulpture u Ulici Sveti Kuzam sjeveroistočno od kućnog broja 3 iznad parka 
Vidikovac i postava sprava za igru djece na novouređenoj površini u Ulici Sveti Kuzam 
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istočno od kučnog broja 52., usvojilo i Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 
2016. godine. 
Predsjednik je informirao što je uočeno na terenu tijekom mjeseca siječnja: 
- Odjelu gradske uprave za komunalni sustav prijavljeno je oštećenja ograde u spomen 

parku Sv. Kuzam kao i da se je odlomio i pao gornji dio dvostrukih vrata na ulazu u 
sportsko igralište „Placa“. Navedeni odjel je izvršio radove na sanaciji istih. 

- Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i K.D. “Čistoći” prijavljeno je da su nepoznati 
počinitelji prouzrokovali kom. nered na sportskom igralištu na Sv. Kuzmu, tijekom 
dočeka Nove Godine, te je zamoljeno da se igralište očisti, pomete, ukloni bačva u kojoj 
se je ložila vatra tj. dovede u red, kako bi se nadalje vidjelo da li još postoje neka druga 
oštećenja. 

- Odjelu gradske uprave za komunalni sustav potrebno je prijaviti da postoji potreba da se 
isprazne od smeća košare koje se nalaze iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam. Isto tako da 
se očisti prostor kod skulpture na prostoru „Placa“ gdje je prilikom ovog nevremena 
nanijelo borovih grančica, lišća, smeća. 

- Odjelu gradske uprave za komunalni sustav prijaviti će se potreba za postavom jedne 
košarice za otpatke uz autobusnu stanicu koja se nalazi uz spomen park na Sv. Kuzmu.  

- Potrebno je izvidjeti mogućnosti da se urede prostor za postojeće baje i to: 
- Na Baračima kod kbr.73 
- U Ketinoj nasuprot kbr.31 i 35 
- Požalili su se susjedi da za vrijeme velikih kiša sa platoa se sljeva velika količina vode u 

dvorišta (gosp. Rundića i gosp. Pavletića). Izvidit će se sa službama u Gradu na koji 
način izvršiti drenažu i mogućnost postave nove podloge na igralište.  

Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
AD 2 
Komisija u sastavu: Milan Dragičević, Zlatko Meić, Lorenzo Tommasi i Nenad Arbanas koja 
je bila u prostorijama Gradske uprave, Titov trg 3 gdje je bio prezentiran plan izmjene GUP-
a Grada Rijeke iznijela je svoj sljedeći stav: Ponovo nije prihvaćen prijedlog MO Sv. Kuzam 
u vezi smanjivanja etno zone Sv. Kuzam kao ni priključna cesta kroz Sv. Kuzam na cestu 
Jadranska magistrala – Industijska zona, s objašnjenjem da ovaj slučaj u ovom momentu 
nije u razmatranju. Što se tiče novih željezničkih trasa ne vidimo mogućnosti da bimo mogli 
utjecati na izmjenu zamišljenih koridora. Zadatak MO Sv. Kuzam je da prati razvoj događaja 
s istim i da pokuša utjecati na situacije koje neće biti povoljne za mještane Sv. Kuzma.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno suglasno s navedenim. 
 
 
 
AD 3 
Gospodin Lorenzo Tommasi predlaže da se K.D. “Kozali” uputi dopis s upitom kakve 
planove imaju u svezi izvođenja radova na Mjesnom groblju Sv. Kuzam kroz 2017. godini. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO "Sv. Kuzam": 
                  Jasna Rendulić                                                     Milan Dragičević 
 

 


