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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  21.02.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 47 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
47. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 21.02.2014. s početkom u 15,30 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Milan Dragičević, predsjednik VMO 
• Nenad Arbanas, zamjenik predsjednika VMO 
• Tomislav Smojver, član VMO  
• Slañana Vatavuk, članica VMO 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Jelena Božić, članica VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Rješavanje deponija na Sv. Kuzmu - predio zvanog kolosijek 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je uočeno da se na predjelu zvanom kolosijek odlaže 
smeće, te nastaje divlji deponij pa je stoga odmah obaviješten komunalni redar koji je o istom 
obavijestio gosp. Ivana Šimatovića iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Obiñen je 
teren, te je postavljena rampa kako bi se spriječilo daljnje odlaganje smeća i grañevinskog 
materijala. Kontaktirati će se s nadležnima u HŽ-u u čijem je vlasništvu objekt trafostanica uz 
prugu za Bakar na Sv. Kuzmu, a do kojeg vodi put koji je sada zatvoren rampom. Ključ od 
rampe osim MO Sv. Kuzam posjedovati će HŽ i Elektroprimorje kako bi im bio omogućen 
pristup objektima koji su u njihovom vlasništvu. 
Odbačeno smeće koje se nalazi na tom platou biti će riješen u narednom periodu spaljivanjem, 
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a preostali dio biti će rasplaniran po istom platou. 
 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je K.D. Čistoći upućen dopis u kojem se je dala 
primjedba da je tijekom 2013. godine odvoz kartonske ljepenke iz naselja Baraći bio redovit, iz 
nepoznatih razloga takva je praksa prekinuta. To je dovelo do toga da stanovnici kartonsku 
ljepenku odlažu i dalje uz kontejner za komunalni otpad koji potom bura raznosi po naselju, a 
kiša ga razmoči i uneredi okolinu. Stoga se je zatražilo da se bez odlaganja ponovo započnete 
redovno odvoženje kartonske ljepenke u naselju Baraći. 
 
• Nadalje predsjednik je pročitao dopis koji je Vijeće MO i K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" 
dostavilo HŽ-u, Regionalnoj jedinici HŽI Rijeka u kojem se je navelo da se raspolaže 
informacijom da je HŽI Rijeka vlasnik napuštene trafostanice uz prugu za Bakar na Sv. Kuzmu, 
a za koju je dobivena usmena informacija da se u budućnosti ne namjerava privesti svrsi niti 
održavati. Pa se zatražilo da se potvrdi da li je informacija točna, te ukoliko jest da se razmotri 
sljedeći prijedlog: Mjesni odbor Sv. Kuzam i Kulturno društvo "Sv. Kuzme i Damjana" već dugi 
niz godina u Sv. Kuzmu vrlo aktivno promiču likovnu kulturu u sklopu programa Forma Viva Sv. 
Kuzam – Galerija na otvorenom. Ukoliko postoji mogućnost predmetni bi objekt mogao poslužiti 
proširenju projekta kroz stvaranje likovnog centra u kojem bi se ustanovila Galerija i centar za 
izradu keramike. Za ovaj bi se projekt, zajedno sa meñunarodnim partnerima, K.D. "Sv. Kuzme i 
Damjana" kandidiralo za sredstva strukturnih fondova EU za meñunarodnu suradnju u kulturi. 
Da li postoji mogućnost da se HŽI Rijeka odrekne vlasništva nad predmetnim objektom i prebaci 
ga na Mjesni odbor Sv. Kuzam, odnosno na Grad Rijeku, te koji bi bio postupak da se to 
postigne?  
 
• Nenad Arbanas zamjenik predsjednika daje prijedlog da se poskidaju stupovi visokog 
napona koji nisu u funkciji na Sv. Kuzmu. 
 
• Tajnica je upoznala Vijeće da ju je danas telefonski kontaktirala tajnica direktorice K.D. 
"Kozala", te obavijestila da bi se u ponedjeljak 24. veljače u 13 sati održao zajednički sastanak s 
predstavnicima Vijeća MO Sv. Kuzam, a tema je tekuća problematika groblja. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam se je dogovorilo da će zakazanom sastanku kod direktorice K.D. "Kozala" 
prisustvovati predsjednik Milan Dragičević i zamjenik predsjednika Nenad Arbanas. 
 
• Predsjednik daje informaciju da su prema usvojenom planu raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete Vijeća MO za 2013. godinu od strane "Energa" realizirani radovi na 
proširenju javne rasvjete Sv. Kuzam kbr.7., kbr.24, kod i na cesti prema mjesnom groblju, uz 
nogostu od kbr.29 prema Škrljevu. 
Nadalje upoznaje da je Vijeću upućen zahtjev gosp. Darka Pavletića da se postavi jedno 
rasvjetno tijelo na postojeći stup uz kbr.45. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam se je složilo da se zahtjev uputi Energu, a prema dobivenog odgovoru vidjeti 
će se da li će se postava jednog rasvjetnog tijela moći uvrstiti i biti riješeno kroz redovna 
sredstava održavanja od strane Energa ili će Vijeće uvrstiti u plan komunalnih prioriteta za 
2015. godinu. 
 
• Kroz mjesečna oštećenja prijavljena su Rijeka Prometu dva ogledala za vidljivost i to kod 
spomen parka gdje nedostaje na postojećem stupu ogledalo za vidljivost a kod kbr.27 potrebno 
je ogledalo namjestiti ispravno. Dobivena je informacija da će ovih dana prijavljena oštećenja 
popraviti. 
 
• Kod mjesnog groblja uočeno je da nedostaje tabela upozorenja o otvorenim bunarima, a koji 
je Vijeće uspjelo fizički zaštititi ogradom, meñutim potrebna je i postava tabele. Prijedlog je 
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Nenada Arbanasa kako postoje na području Sv. Kuzma više napuštenih otvorenih bunara, ali su 
na privatnom vlasništvu da se pozove gosp. Vasilj Mladenić iz Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav kako bi se na terenu pokazali isti, te dobila informacija što je moguće poduzeti 
nadalje. 
 
AD 3 
• 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 22. veljače (do 03 sata) zbog otvaranja caffe bara. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam je putem telefona dalo pozitivno mišljenje da se odobri produženje radnog 
vremena ugostiteljskom objektu «Joks» za traženi dan, a u svrhu ponovnog otvaranja caffe 
bara. Odjelu gradske uprave za poduzetništvo dostavio se dopis s navedenim zaključkom.  
 
 
 
Sjednica je završila u 17,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


