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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19.11.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 14 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
14. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 19.11.2015. s početkom u 11,00 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 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Sandra Sertić, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 13. 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 za 2016. – očitovanje na odgovor Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav 

2. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Doček Sv. Nikole 
3. Dogovor oko izrade biltena za 2015. godinu 
4. Razno  
 

 
 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik VMO upoznaje članove Vijeća da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
na temelju dostavljenih materijala Vijeća, dao tabelu u kojoj su prikazani svi prijedlozi VMO 
istim redoslijedom kako su navedeni od strane VMO. Uz svaku stavku od strane Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za 
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realizaciju ili objašnjenje zbog kojeg prijedlog VMO ne može biti uvršten. Od VMO se traži da 
utvrdi ostaje li kod ranije danog rasporeda prioriteta, te je Vijeće upoznato s odgovorom koji je 
u tabeli naveden i planiranim sredstvima za prioritete održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam u iznosu od 90.000 ,00 kuna. 
Nakon kraće rasprave donesena je odluka da će se s nadležnima koji su dali procjenu i naveli 
iznose troškova radova kontaktirati jer je mišljenje da su iznosi nerealni i veći od stvarnih. 
Temeljem navedenog raspored prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2016. bi glasio: 
1.  Proširenje javne rasvjete na boćalištu Sveti Kuzam – u nadležnosti Energa – iznos 

57.000,00 kuna 
2. Zamjena dotrajale i oštećene ograde na sjevernoj strani rukometnog i košarkaškog 

igrališta na Sv. Kuzamu – u nadležnosti Zajedničke komunalne djelatnosti – prijedlog 
iznosa radova bio je  29.000,00 kuna – iznos se umanjuje i glasiti će 18.000,00 kuna  

3. Proširenje javne rasvjete za osvjetljenje skulpture ispred crkve Svetog Kuzme i Damjana 
u ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 22 - u nadležnosti Energa – iznos radova 17.000,00 
kuna 

Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2016. godinu 
 
 
 
AD 2 
U svezi planiranja programa Sv. Nikole predsjednik Milan Dragičević upoznao je da je s Ri 
Teatrom potvrđen datum od 05. prosinca u 18 sati nastup u Hrvatskom domu Sv. Kuzam s 
predstavom "Toni i Boni" za koju su prema planiranom programu osigurana sredstva u iznosu 
od 3.000,00 kuna. Za pripremu poklon paketa djeci predškolskog i školskog uzrasta (od 1- 4 
razreda) sa područja MO Sv. Kuzam i uređenje dvorane osigurana su sredstva u iznosu od 
1.900,00 kuna. Predsjednik je kontaktirao s gospođom Rowenom koja je dostavila ponudu, te 
je dano Vijeću na uvid prijedlog sadržaja igračaka u poklon paketu složeno prema uzrastu. 
Vijeće je iste pregledalo i dalo svoje pozitivno mišljenje, te će se ponuđene igračke naručiti.  
Nadalje je predsjednik upoznao da je prikupljeno učešće roditelja s donacijom u iznosu od 
20,00 kuna po djetetu, sveukupno 540,00 kuna, sklopiti će se ugovor o donaciji s Tomislavom 
Smojverom kao predstavnikom svih roditelja koji su donirali, te će se cijeli sakupljeni iznos 
uplatiti u Proračun Grada na žiro račun MO Sv. Kuzam, kako bi se mogla izvršiti kupovina 
slatkiša u Brodokomercu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
 
 
AD 3 
Gospodin Zlatko Meić informira članove Vijeća da se priprema materijal za izradu biltena, te je 
dostavio na uvid prijedlog sadržaja biltena s navedenim naslovima i osobama koje bi trebale 
pomoći pri pripremi tih članaka. Plan je da materijal za bilten bude pripremljen do 7. prosinca, 
kada će biti spremne i slike sa dočeka sv. Nikole kako bi se kompletan materijal mogao dati u 
grafičku obradu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
 
 
AD 4 
Predsjednik članove Vijeća upoznao s sljedećim. 
- Vijeće je dobilo dopis od Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u svezi dostavljenog 
zahtjeva da se postave betonski elementi na slijepoj cesti Sv. Kuzam – Bakar u kojem navode 
da se na navedenoj prometnici koja nije u funkciji nalazi crpna stanica s bio – diskom K.D. 
"Vodovod i kanalizacija" d.o.o., stoga nije moguće postaviti betonske elemente. 
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- Predsjednik upoznaje prisutne da je s mjerodavnima iz K.D. "Kozala" (Škrobolja i Paravić) 
dobio odgovore vezano uz problematiku novih ukopnih mjesta i u svezi manjih građevinskih 
radova na mjesnom groblju Sv. Kuzam: 
- tokom studenog početi će radovi na dva nova ukopna mjesta, a na proljeće će se nastaviti s 
još dva ili tri ukopna mjesta. 
- što se tiče popravka staze na najgornjem platou (lijeva strana) radovi će započeti u 
prosincu kad se planira saniranje zida na cesti ispod mrtvačnice. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 12,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


