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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  27.03.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 48 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
48. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 27.03.2014. s početkom u 16,00 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 47 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 ureñaja komunalne infrastrukture na 
području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2015. godinu 

2. Informacija i pripreme za realizaciju nadolazećih planiranih programskih 
aktivnosti: 
- Provoñenje ekološke akcije na platou kod vodospreme u naselju Baraći. 

3. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeća da su mještani putem poziva objavljenom u Novom Listu 
i na web stranicama MO obaviješteni da od 10. do 24. ožujka o.g. u tajništvu Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam mogu dostaviti zahtjeve i prijedloge za ureñenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture (mali komunalni zahvati), a za koje smatraju da je potrebno učiniti na Sv. Kuzmu 
u 2015. godinu.  
Predsjednik informira članove Vijeća da u tajništvu MO nije zaprimljen niti jedan pismeni 
zahtjev od strane mještana Sv. Kuzma. Gña. Melita Nižalek usmeno je dala prijedlog da 
postoji potreba da se postojeće stepenice koje se nalaze u blizini kućnog broja 69 urede u 
kolno pješački put kako bi imali prilazni put do svog stambenog objekta. 
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Nadalje predsjednik informira članove Vijeća da je održao sastanak s gospodinom Zdenkom 
Nikšićem i Bojanom Likerom iz "Rijeka Prometa", te s Anñelinom Čobić iz Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, jer je bilo potrebno osvrnuti se na usvojene prijedloge prioriteta u 
održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2014. 
godinu, kako bi se moglo potvrditi što će se realizirati do kraja godine i što je potrebno 
planirati i uvrstiti u daljni plan kroz 2015. godinu. 
Imajući u vidu gore navedeno, predsjednik je predložio sljedeće: 
- Izrada nogostupa od raskršća Škrljevo uz cestu D40 do spoja sa asfaltnom cestom kroz 

područje Njivina prema mjestu Sv. Kuzam 
Predsjednik upoznaje da je na sastanku s nadležnima iz Rijeka Prometa dana sugestija da 
se navedena točka uvrsti u prijedlog prioriteta, jer je u tijeku rješavanje projektne 
dokumentacije. 

- Nastavak ureñenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu  
Predsjednik upoznaje da je u tijeku izrada grañevinskih radova i hotikulturno ureñenje 
okoliša na jogu za koja su osigurana sredstva iz komunalnih prioriteta iz 2014., te je 
prijedlog da se navedena točka uvrsti u prijedlog prioriteta kako bi se nastavilo s završnim 
ureñenjem joga.  

- Proširenje mjesta za parkiranje iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam br.19., na dijelu gdje se 
nalazi jog koji nije u upotrebi. Realizirati će se do kraja godine.  

- Zamjena šest reflektora i na jednom stupu pojačati sa dva nova na sportskom igralištu 
"Placa". Trebalo bi biti realizirano tijekom godine.  

- Izvedba radova odvodnje oborinskih voda u ulici Sv. Kuzam od kućnog broja 72 do kućnog 
broja 64 (kritični doljnji dio) 
Predsjednik upoznaje da su nadležni iz Rijeka Prometa iz redovnih sredstva izveli 
interventne radove na odvodnji oborinske vode koja je prodirala u stambeni objekt gñe. 
Melite Nižalek. Na izvedene radova nema primjedbi od strane mještana pa se ova točka 
briše. 
Pošto je gña. Melita Nižalek predložila da postoji potreba da se urede postojeće stepenice 
koje se nalaze u blizini kućnog broja 69 u kolno pješački put, te nakon konzultacije s 
gospodinom Zdenkom Nikšićem uvrstiti će se u prijedlog prioriteta, a glasilo bi: izrada 
projekta sa lokacijskom dozvolom za kolno pješački put kod kućnog broja 69. 

- Postavljanje reflektora na postojeće stupove koji bi osvjetljavali skulpture na prostoru parka 
"Vidikovac" i parka NOB-a u centru mjesta (2 kom) – uvrstiti će se u prijedlog prioriteta. 
 
Nadalje predsjednik podsjeća da je gosp. Darko Pavletić bio zatražio Vijeće MO 
postavljanje jednog rasvjetnog tijela kod kbr. 45a, te je zahtjev dostavljen Energu, na koji je 
Vijeće dobilo odgovor da se zatraženo uvrsti u prijedlog prioriteta, pa će se stoga isto i 
uvrstiti pod proširenje javne rasvjete kod kbr.45a.  
Prijedlog je da se u prioritete uvrsti i proširenje javne rasvjete jugoistočno od kućnog broja 
12., kod kućnog broja 14 
Prijedlog je predsjednika da se sagleda mogućnost izrade kružnog toka oko šterne. 
Kontaktirati će se gosp. Zdenko Nikšić iz Rijeka Prometa, kako bi se dobila potrebna 
informacija do sljedeće sjednice Vijeća u svezi moguće realizacije istog. 

 
Predsjednik zamoljava članove Vijeća da sagledaju predloženo i razmisle o mogućim 
prijedlozima do sljedeće sjednice Vijeća na kojem će se definirati konačni prijedlog prioriteta u 
održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2015. 
godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik informira da se provoñenje ekološke akcije na platou kod vodospreme u naselju 
Baraći, ako vremenskih uvjeti dozvole planira održati drugu nedjelju u travnju mjesecu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
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AD 3 
• Predsjednik je pročitao dopis koji je dobiven od HŽ-a, Regionalne jedinice HŽI Rijeka kao 
odgovor Vijeću MO i K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" na upit o napuštenoj trafostanici uz prugu za 
Bakar na Sv. Kuzmu. U dopisu je navedeno da je napuštena trafostanica (EVP elektrovučna 
podpostaja 35/3 kV Sveti Kuzam) je izvan svoje osnovne funkcije od prosinca 2012. godine tj. 
od uspješno izvedene izmjene sustava električne vuče s 3 kv=na 25 kV., u objektu je još uvijek 
prisutan napon 35 kV u postrojenju na najvišoj etaži, a radi potreba HEP-a., objekt je u 
vlasništvu RH, povjeren na upravljanje HŽI., HŽI nema ovlasti odricanja od opisanog vlasništva 
u korist drugih pravnih ili fizičkih osoba., do razrješenja raspleta vodova 35 kV, odnosno do 
trajnog isključenja napona i demontaže priključnih 35 KV-nih dalekovoda i postojenja objekt 
mora ostati u nadležnosti i na korištenju kod HŽI. U ovom momentu nije im poznato da li HŽI 
planira koristiti objekt u budućnosti za svoje namjere, ukoliko HŽI ne planira buduće korištenje, 
nakon tajnog isključenja napona 35 kV (zavisi o HEP-u), moguće je obratiti se vlasniku putem 
resornog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. 
 
• Predsjednik je nadalje informirao da je 24. veljače o.g. održan sastanak kod direktorice K.D. 
"Kozala" na kojem su bili nazočni predsjednik Milan Dragičević i gosp. Zlatko Meić, a tema je 
bila tekuća problematika groblja, na koju su na dane primjedbe priznali da se nije groblje 
održavalo kako treba. Na sastanku se je razgovaralo i o proširenju groblja, te zbog 
nemogućnosti da se u ovom momentu ide u proširenje obećano je od strane K.D. "Kozala" da 
će se na postojećem groblju pronaći prostor za još tri ukopna mjesta. 

 
• Predsjednik je dao sljedeće informacije o poduzetim radovima na Sv. Kuzmu: 
- Rijeka Promet je temeljem prijavenih oštećenja izvršio radove na sanaciji dvaju ogledala za 
vidljivost.  
- Rijeka Promet je temeljem prijavljenog oštećenja i zahtjevu mještana izvršio radove na 
sanaciji  kolnika s rešetkom  kod kbr. 33. Asfaltiran je i na početku naselja Baraći. 
- Vodovodu i kanalizaciji prijavljeno je oštećenje kolnika uz šahtu koja se nalazi uz kbr.47. 
- Postavljen je upit gosp. Mladeniću V. iz Odjela gradske uprave za komunali sustav u svezi 
postupanja kod napuštenih otvorenih bunara, a koja su na privatnom vlasništvu, te je dobivena 
informacija da nije u nadležnosti Grada Rijeke nego vlasnika zemlje na kojoj se upojni bunar 
nalazi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
• Gospodin Nenad Arbanas dobio je upit od mještana da bi trebalo baju za odvoz kućnog 
smeća a koja se nalazi kod kbr.52 učvrstiti. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno podržalo prijedlog, te će se uputiti dopis K.D. "Čistoći" u kojem 
će ih se obavijestiti da postojeće baje za odvoz kućnog smeća kod kbr.73 i 52 prilikom bure i 
nevremena "šetaju", a da su postavljene na takvom mjestu da ih bura nizbrdo otpuše po parsto 
metara. 
 
• Gospodin Nenad Arbanas smatra kako od Odjela gradske uprave za urbanizam nije dobiven 
nikakav odgovor na dopis Vijeća MO da se u prijedlog izmjene i dopune GUP-a Grada Rijeke 
uvrsti prijedlog koji se odnosi na smanjenje veličine etno cjeline Sv. Kuzam i prijedlog koji se 
odnosi na cestovni spoj mjesta Sveti Kuzam na brzu cestu Bakar, a kako je u  tijeku održavanje 
javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna GUP Grada Rijeke, predlaže da se ponovo 
dostavi dopis Odjelu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s prijedlogom te će se ponovo uputiti dopis Odjelu gradske uprave 
za urbanizam kao i već dostavljene im dopise, a na koje nije dobivena nikakva povratna 
informacija. 
 
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 
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