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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  30.03.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 30 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
30. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.03.2017. 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 29. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni radovi koji će se izvoditi po dogovoru sa nadležnim službama iz Grada 
Rijeke 

2. Razno 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 

 Predsjednik je informirao prisutne s odgovorom koji je dobiven od nadležnih služba Grada u 
svezi prijavljenih oštećenja uočenih prilikom zajedičkog obilaska predstavnika Vijeća MO Sv. 
Kuzam i komunalnih službi Grada Rijeke.  

Vrsta oštećenja Lokacija Nadležnost 
Predviđen 

rok sanacije 
Napomena 

Stanje 
izvršenja 

Obnova 
horizontalne 

ispred Hrvatskog 
doma Sv. Kuzam, Sv. 

RP 
30 dana 

Sektor prometa 
(Ausilio/Klobučar) rješeno 
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signalizacije Kuzam 19 

Zamjena 
dotrajalog znaka - 
stop 

ispred Hrvatskog 
doma Sv. Kuzam, Sv. 
Kuzam 19 

RP 
14.03.17. 

Sektor prometa 
(Ausilio/Klobučar) 

rješeno 

Čišćenje linijske 
rešetke 

uz Hrvatski dom Sv. 
Kuzam, Sv. Kuzam 19 RP ožujak 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Saniranje udarnih 
rupa 

uz Hrvatski dom Sv. 
Kuzam, Sv. Kuzam 19 RP travanj 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Saniranje udarnih 
rupa 

kolnik isred Hrvatskog 
dom Sv. Kuzam, Sv. 
Kuzam 19 RP travanj 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Nedostaje dio 
ograde 

uz parking iza 
Hrvatskog doma Sv. 
Kuzam RP ožujak 2017. Nada Gržetić   

Čišćenje 
oborinskih kanala Sv. Kuzam kod kbr. 32 RP ožujak 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Čišćenje slivničkih 
rešetki 

Sv. Kuzam po dužini 
cijele ulice kod kbr. 33 RP ožujak 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Saniranje udarne 
rupe 

Sv. Kuzam na 
kružnom toku u 
naselju Baraći RP ožujak 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Oštećenje kolnika Sv. Kuzam kod kbr.50 RP 

Molimo 
razmotriti 

realizaciju kroz 
prioritete MO 

Predlaže se 
realizirati kroz 
prioritete MO   

Čišćenje linijske 
rešetke Sv. Kuzam kod kbr.59 RP ožujak 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Saniranje udarne 
rupe Sv. Kuzam kod kbr.71 RP travanj 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Čišćenje linijske 
rešetke Sv. Kuzam kod kbr. 69 RP ožujak 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Čišćenje osulina 

Sv. Kuzam uz cestu 
koja vodi prema 
mjesnom groblju RP ožujak 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   
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Popravak 
mjestimičnih 
ulegnuća i 
sanacija rupa   

cesta koja vodi do 
mjes.groblja i dalje 
prema radio stanici RP travanj 2017. 

Sanirati će se 
kroz redovito 
održavanja u 
navedenom roku 
(Liker/ Nikšić)   

Uklanjanje 
korjena stabla 

Sv. Kuzam - dječiji 
park Placa ZKD 

do kraja 
ožujka Zoran Tadić   

Učestalo se vrši 
devastacija 
rampe, nedostaje 
lokot 

Sv. Kuzam na sljepoj 
cesti koja je vodila za 
Bakar ZKD 24.02.2017. Ivan Šimatović   

Asfaltiranje kolnog 
prilaza  

Sv. Kuzam prema 
kbr.66 RP 

Molimo 
razmotriti 

realizaciju kroz 
prioritete MO 

Predlaže se 
realizirati kroz 
prioritete MO   

Asfaltiranje kolnog 
prilaza  Sv. Kuzam kod kbr.69 RP 

Molimo 
razmotriti 

realizaciju kroz 
prioritete MO 

Predlaže se 
realizirati kroz 
prioritete MO   

Orezivanje 
nepoželjne 
vegetacije unutar 
gabar. ceste 

uz cestu koja vodi do 
mj. groblja i dalje 
prema radio stanici  ZKD travanj/svibanj Zoran Tadić   

Uklanjanje 
nepoželjne 
vegetacije s 
mreže 

Sv. Kuzam - sportsko 
igralište ZKD travanj/svibanj Zoran Tadić   

Orezivanje 
nepoželjne 
vegetacije unutar 
gabar. ceste 

Sv. Kuzam, cesta koja 
vodi uz kbr. 27, tkz. 
Njivina ZKD travanj/svibanj Zoran Tadić   

Zaključak:  
Vijeće je prihvatilo prijedlog uz napomenu kako je vidljivo iz tabelice da su neki rokovi već istekli uz 
nadu da će ipak u skoro vrijeme radovi biti izvedeni. 
 

 Pošto od K.D. “Kozala” nije dobiven odgovor na zamolbu od strane Vijeća Mjesnog odbora kako 
bi se znalo koji će se radovi izvoditi na mjesnom groblju Sv. Kuzam u 2017. godini, a obećano je 
da će se isto moći vidjeti na oglasnoj ploći na groblju i na web stranicama, donesen je  
Zaključak:  
Ponovo će se kontaktirati s K.D. “Kozalom”.  
Ujedno predsjednik obaviještava prisutne da je nekoliko puta telefonski kontakitrao s K.D. 
“Kozalom” (gosp. Feručom Škrobonjom) u svezi čišćenja groblja, zbog toga što je groblje bilo dosta 
neuredno i konačno je groblje očišćeno, ali zadovoljstvo nije potpuno jer između grobova još uvijek 
ima ostajalog lišća. 
 
 

 Tokom ove zime dobilo se je više puta primjedbu od strane mještana kako kad vjetar puše koji 
puta i orkanski, može se reći da baje lete po cesti. Zbog toga ima oštećenja zidova i automobila, 
pa i mještani da bi mogli proći svojim automobilima moraju baje micati s ceste.  
Zaključak:  
Vijeće je donijelo zaključak da tajnica slika sva ugrožena mjesta i uz prijedlog da se mjesta s 
bajama betoniraju, postavi stupić i lanac koji bi spriječio da se baje miču sa svog mjesta. Takav 
prijedlog sa slikama poslati će se u K.D. „Čistoća“. 
 
 

 Predsjednik obaviještava da je zamjenjena dotrajala i oštećena ograda na sjevernoj strani 
nogometnog i košarkaškog igrališta Sv. kuzam. Radovi su izvođeni iz plana prioriteta u održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2016. godinu. 
Kad je već govora o sportskom parku predsjednik upoznaje prisutne da se preko sportskog parka 
kopa kanal za postavljanje visokonaponskog kabela od strane Hep-a. U dogovoru sa izvođačem i 
uz njihovu pomoć kao i financijsku pomoć K.D. “Sv. Kuzma i Damjana” i dobrovoljnim radom 
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volontera postaviti će se u isti kanal vodovodna cijev od šahte sa satom ispred sportskog parka do 
kontejnera K.D. Sv. Kuzme i Damjana na platou kiparske kolonije (125 m). 
 
Od strane mještanina Maria Malvića dobivena je usmena pritužba kako je saobraćajni znak 
zabranjeno parkiranje skunut sa stupa kod kbr.22. Kako je znak skinut na tom mjestu parkiraju se 
automobili koji mu stvaraju problem kada sa svojim automobilom ulazi ili izlazi iz svog dvorišta. 
Zaključak:  
Vijeće je donijelo zaključak kako će Nenad Arbanas razgovarati s Marim Malvićem i predložilo da 
se ispred ulaza na kolniku ocrta zabrana parkiranja. 
 
 
AD 2 
Gospodin Mario Malvić kao predstavnik Civilne zaštite za područje Sv. Kuzma obratio se je Vijeću i 
upoznao ih da je potrebno odrediti uz njega još jednog predstavnika Civilne zaštite s područja Sv. 
Kuzma kao i mjesto za eventualnu evakuaciju stanovništva. 
Zaključak:  
Vijeće MO Sv. Kuzam imenovalo je Maria Tomića za drugog predstavnika Civilne zaštite s 
područja Sv. Kuzma, a za eventualnu evakuaciju stanovništa bilo bi sportsko igralište “Placa”. 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 


