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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  11.05 .2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 32 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
32. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 11.05.2017. 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 31. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje 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 
Nakon što predsjednik postavlja upit članovima Vijeća da li imaju neki prijedlog prioriteta koji 
bi se planirao i uvrstio u plan kroz 2018., te 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 2018. godinu: 
1. Izrada nogostupa od raskršća Škrljevo uz cestu D40 do spoja sa asfaltnom cestom kroz 

područje Njivina prema mjestu Sveti Kuzam 
2. Sanacija odvodnje oborisnkih voda na malonogometnom igralištu Sveti Kuzam 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2018. godinu. 
 
 
AD 2 

 Razmatran je plan saniranja i regulacije prometa oko pučke šterne. Plan je dobiven od 
strane Rijeka Prometa i nakon uvida svih prisutnih u mjesnom odboru kao takav je prihvaćen, 
s time da će gosp. Nenad Arbanas sa planom rekonstrukcije upoznati mještane koji stanuju 
uz dotičnu saobraćajnicu i ako ne bude primjedbe dati će se odobrenje Rijeka Prometu da 
nastave sa radovima prema programu. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje i suglasno s navedenim. 
 
 

 Prema ranijem dogovoru predsjednik je obavijestio prisutne da je dogovorio sastanak u 
svezi problema na mjesnom groblju sastanak s gospodinom Feručom Škrobonjom koji će se 
održati 12. svibnja 2017. u 10 sati na mjesnom groblju. O svemu dogovorenom članovi 
Mjesnog odbora biti će upoznati na sljedećoj sjednici. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 
 
 

 


