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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  30.04.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 49 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
49. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.04.2014. 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 48 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. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je u svezi upita o izradi kružnog toka kod šterne, te 
njihovo uvrštenje u prijedlog komunalnih prioriteta za 2015. godinu dobiven odgovor od gosp. 
Zdenka Nikšića iz Rijeka Prometa da su od strane Rijeka Prometa osigurana sredstva u ovoj 
godini,  te će se najprije krenuti s izradom potrebne skice kako bi se mogla realizirati izrada 
navedenog. 
Predsjednik je pročitao sljedeće prijedloge prioriteta u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora Sv. Kuzam, a koje bi se uvrstile za 
2015. godinu. 
- Izrada nogostupa od raskršća Škrljevo uz cestu D40 do spoja sa asfaltnom cestom kroz 

područje Njivina prema mjestu Sv. Kuzam 
- Nastavak ureñenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu 
- Izgradnja projekta sa lokacijskom dozvolom za kolno pješački put kod kućnog broja 69 
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- Proširenje javne rasvjete kod kućnog broja 45A 
- Proširenje javne rasvjete jugoistočno od kućnog broja 12., kod kućnog broja 14 
- Postavljanje reflektora na postojeće stupove koji bi osvjetljavao skulpturu na prostoru parka 

"Vidikovac" 
- Postavljanje podnog svjetla koji bi osvjetljavao skulpturu na prostoru parka NOB-a u centru 

mjesta 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2015. godinu 
 
 
AD 2 
• Predsjednik informira da je 26. travnja 2014., provedena akcija čišćenja prostora i ureñenje 
sidra na platou ispred vodospreme u naselju Baraći, u koju su se osim članova Vijeća MO, 
članova K.D. Sv. Kuzme i Damjana, članova udruge Kuzmarskih maškara, uključili i mladi s 
područja Sv. Kuzma. U akciji su izvedeni sljedeći radovi: otucala se je ruzina sa sidra, provela 
se je sječa raslinja i grmlja, kosila trava, čistio teren od odbačenog materijala, te spaljivao isti 
materijal.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
• I ove godine blagdan zaštitnika Grada Rijeke Svetog Vida obilježit će se sportskim 
susretima mjesnih odbora u disciplinama: briškula i trešeta, potezanje konopa i boćanje i to na 
terenu Športskog društva Zamet, na adresi Obitelji Sušanj 2. Predviñeni termin odvijanja 
sportskih igra je 31. svibnja 2014. Predsjednik nadalje upoznaje nazočne da se je za 
sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida formirala 
boćarska ekipa i to u sastavu: Tomislav Pavletić, Klaudio Srića, Mile Božić i Zlatko Meić i kao 
koordinator i predstavnik boćarske ekipe Tomislav Smojver, te je Direkciji za mjesnu 
samoupravu dostavljen popis članova boćarske ekipe s područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
• Predsjednik je informirao da je prema dogovoru upućen dopis Odjelu gradske uprave za 
urbanizam u svezi prijedloga izmjene i dopune GUP-a Grada Rijeke da se 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. Za sada nema povratne informacije. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
• Rijeka Prometu prijavljena je ograda koju je nepoznati počinitelj oštetio i srušio, te je 
dobiven odgovor da će se prvi tjedan u mjesecu svibnju pristupiti radovima. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
• Sljedeća informacija se odnosi na postavljanje skulpture kipara Ante Kneževića u predio Sv. 
Kuzam zvan Ketina. U postavljanju skulpture osim Mjesnog odbora i K.D. "Sv. Kuzme i 
Damjana" sudjelovati će i obitelj Grahovac – Šepić sa cementom i pijeskom potrebnim za izradu 
postolja na kojem će biti postavljena skulptura. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
Sjednica je završila u 17,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 
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