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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  27.04 .2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 31 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
31. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 27.04.2017. 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 30. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor oko prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2018. godinu 

2. Razno 
 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeće da nije zaprimljen niti jedan zahtjev od strane mještana 
Sv. Kuzma nakon što 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 na 
predlaganje Malih komunalnih akcija bio je otvoren od 3. do 21. travnja, a svoje prijedloge 
komunalnih zahvata građani su mogli dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, 

https://www.rijeka.hr/announcement/poziv-gradanima-grada-rijeke-ovlastenim-predstavnicima-suvlasnika-stambeno-poslovnih-zgrada-udrugama-gradana/
https://www.rijeka.hr/announcement/poziv-gradanima-grada-rijeke-ovlastenim-predstavnicima-suvlasnika-stambeno-poslovnih-zgrada-udrugama-gradana/
https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/aktivno-gradanstvo/participativno-budzetiranje-ukljucivanje-gradana-odlucivanje-proracunu/male-komunalne-akcije/
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također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao 
i putem jednostavnog online obrasca. 
Predsjednik se je osvrnuo na usvojene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2017. godinu, te što se planira 
realizirati do kraja godine, pa prema tome sagledati će se što je potrebno planirati i uvrstiti u 
daljnji plan kroz 2018. godinu. 
Prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2018. godinu potrebno je usvojiti tijekom mjeseca svibnja 
stoga predsjednik zamoljava članove Vijeća da razmisle o mogućim prijelozima do sljedeće 
sjednice Vijeća na kojem će se definirati konačni prijedlog prioriteta u održavanju objekata i 
uređaja komunalne infrasturkture na području MO Sv. Kuzam za 2018. godinu. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
- 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 15. travnja i 13. svibnja 2017. (do 0,002 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.  
 
- Predsjednik upoznaje članove Vijeća da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
dostavio dopis u kojem obaviještava Vijeća MO da je usvajanjem Proračuna Grada Rijeke za 
2017. godinu na 29. Sjednici Gradskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2016. godine prihvaćen 
amandman Kluba Članova Vijeća HDZ kojim su vijeća mjesnih odbora dobila mogućnost da 
predlože dodatne programe kulturnih događanja koji će se financirati u iznosu od 24. 000,00 
kn pored predhodno usvojenih 26.000,00 kn. Prijedlozi su se mogli dostaviti putem redovnih 
obrazaca za prijavu prijedloga programa do 21. travnja 2017. u Direkciju za mjesnu 
samoupravu.  
Temeljem navedenog predsjednik i zamjenik Vijeća pripremili su i dostavili prijedlog 
programa pod nazivom Obnova povijesnog konačišta i pripadajućih suhozidova na lokaciji 
Placa - kiparska radionica, (zatraženo je sufinaciranje u iznosu od 10.000,00 kn.) 
U opisu svrhe, sadržaja i glavnih aktivnosti programa navedeno je sljedeće: 
Na području Placa, nasuprot crkve u Sv. Kuzmu, uz kiparsku radionicu i igralište, u povijesti 
su se nalazili prostori za smještaj pastira i stoke. Naime, u Sv. Kuzmu su se organizirali 
sajmovi na kojima je stoka prodavana. Danas postoje samo ruševni ostaci. 
Ideja programa je da se, u smislu očuvanja baštine, dio tog komleksa rekonstruira. Radi se o 
konačištu u kojem su se trgovci i pastiri odmarali. Taj prostor bio je izgrađen u kombinaciji 
tradicijske gradnje suhozida s drvenom strehom (krovom) prekrivenim tradicijskom šindrom 
(drvo). Djelomično bi se obnovili suhozidi i izgradila konstrukcija sjenice od kamena. Na 
sredini bi se izradio drveni stol i klupe za desetak osoba. Funkcija ovako obnovljenog 
konačišta bila bi višenamjenska. Dala bi mogućnost odmora i osvježenja za kipare koji 
stvaraju u kiparskoj radionici u sklopu programa Forma Viva - Sv.Kuzam, za druženje 
sportaša i sudionika sportskih manifestacija (nogomet, boćanje) okupljanje i druženje 
stanovnika Sv.Kuzma, gostiju i namjernika, a napokon, i turista koji su u Sv. Kuzmu sve češći 
a bit će posebno česti u godini Rijeke EPK. 
U prilogu prijedloga dostavljene su skice predviđenih radova te slike navedene lokacije Placa 
koje su zajedno s predloženim programom dane na uvid članovima Vijeća.  
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje i suglasno s navedenim. 

mailto:mjesna-smu@rijeka.hr
http://ekonzultacije.rijeka.hr/predlaganje-malih-komunalnih-akcija/
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- Vijeće Mjesnog odbora dobilo je u poštanskom sandučići dopis mještana naselja Baraći u 
kojem se navodi da im je zapriječen prolaz cestom br.3045/4 uz kbr.69. Zapreka se sastoji 
od željezne ograde postavljene poprijeko po cesti. 
Dobiveni dopis meilom je dostavljen komunalnom redaru gosp. Dušku Kariću, te je zatraženo 
da se izvrši  izvid na terenu i dostavi informacija o poduzetom.  
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje i suglasno s navedenim. 
 
- Turistička zajednica Riječkog prstena pokrenule su akciju Bike Rijeka i Rijeka trail u cilju 
popularizacije biciklističkih staza i šetnica na području Rijeke i okolnih gradova i općina. Kako 
se je očekivao dolazak biciklista u Svetom Kuzmu u nedjelju 9. tavnja 2017. u 12,30 gdje je 
organizirana stanica za okrepu sudionika biciklističkje utrke pozani su predstavnici Vijeća MO 
da se priključe pri dočeku biciklista. Vijeće Mjesnog odbora je bicikliste dočekalo i počastilo 
pićem i baškotima sponzorirano od pekare Arbanas. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje 
 
- U suradnji s volonterima mještanima Sv. Kuzma i caffe barom Joks dana 6. travnja 2017. 
provedena je akcija čišćenje kanala iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam i prostora oko 
parkirališta. Vrijedni volonteri prihvatili su se posla i očistilo se je oko 3 m3 raznog otpadnog 
materijala iz kanala iza doma i otpada oko parkirališta. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje 
 
- Prilikom čišćenja okoliša doma primjećeno je da ispod novouređene fasade na aneksu 
WC-a Hrvatskog doma Sv. Kuzam curi voda. Pošto je odmah utvrđeno da nije to curenje 
vode od vodovodne instalacije krenulo se je u ispitvanje odvoda i utvrđeno je da prilikom 
puštanja vode u sudoper pojavljuje se voda ispod spomenute fasade. O istom smo prije dva 
tjedna obavijestili Odjel gradske uprave za upravljanje imovinom.  
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje 
 
- Nenad Arbanas je kontaktirao s gosp. Mariom Malvićem u svezi zatražene postave znaka 
zabranjeno parkiranje i zaustavljanje, te je mišljenje gosp. Nenada Arbanasa da se prvo 
postavi znak na početku ulaska u centar Sv. Kuzma kako bi se spriječilo sadašnje parkiranje 
po samom centru na cesti uz postojeća parkirališta jer se tada na temelju nečega može 
pozvati prometna policija. Prijedlog predsjednika je da se pričeka dok se ne vidi kada će 
započeti radovi kod šterne pa će se stoga kontaktirati s nadležnima u Rijeka Prometu i 
dogovoriti zajednički sastanak na terenu.  
Zaključak:  
Vijeće je suglasno s navedenim. 
  
- Predsjednik informira da je s web stanica K.D. Kozala dobivena informacija da je kroz 
održavanje groblja prema Programu uređenja komunalne infrastrukture Grada Rijeke za 
2017. godinu uvrštena - Sanacija staze istočno od centralnog obilježja s križom u iznosu od 
9.600,00 kn. 
Nenad Arbanas je dao primjedbu u svezi vode koja se pojavljuje između grobova i nanosi 
zemlju, te je mišljenja da nadležni moraju pod hitno doći i vidjeti kako to izgleda na terenu. 
Predsjednik će kontaktirati s gosp. Feručom Škroboljom iz K.D. Kozala i dogovoriti sastanak, 
a o datumu održavanja sastanka biti će upoznati članovi Vijeća kako bi mogli prisustvovati 
istom. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje i suglasno s navedenim. 
 
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 


