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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  25.02.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 5 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
5. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 25.02.2015. s početkom u 17,00 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 4. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Eko akcija iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam 
2. Komunalna problematika 

– Mjesno groblje 
– Pučka šterna 
– Boćalište 

3. Izvještaj o sudjelovanju Kuzmarskih maškara na Međunarodnoj karnevalskoj 
povorci na Korzu 

4. Razno 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je još prošle godine planirana akcija čišćenja kanala 
iza doma, međutim zbog vremenskih neprilika nije održana, a kako se prema obećanju 
dobivenog iz službi Grada planiraju u trećem mjesecu radovi na fasadi iza doma, akcija čišćenja 
održala bi se sljedeću subotu. Za tu akciju trebati će jedna baja ili će se otpad odložiti na 
prikladno mjesto već kakav bude dogovo s nadležnima u Gradu. Ukoliko loše vrijeme ponovo 
spriječi održavanje akcije, održati će se prve subote kada to bude moguće. Predsjednik  
zamoljava članove Vijeća da se odazovu akciji, te da animiraju i ostale mještane. 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Za mještane Sv. Kuzma pitanje groblja je jedna od najvitalnijih problema, stoga predsjednik 
upoznaje članove Vijeća o poduzetim koracima u prošlom mandatu. Upoznaje ih sa zapisnikom 
sa održanog sastanka između K.D. "Kozala" i predstavnika Mjesnog odbora Milana Dragičevića 
i Zlatka Meića. Nadalje predsjednik obaviještava da je zadnji razgovor s nadležnima iz K.D. 
"Kozala" bio u 6 mjesecu, te da bi ih trebalo ponovo kontaktirati. Prijedlog predsjednika je da se 
oformi komisija od 3 člana, te predlaže da u komisiji budu: Milan Dragičević, Zlatko Meić i 
Renzo Tommasi. Nadalje je prijedlog predsjednika da se ponovo zakaže sastanak s Feručom 
Škrobonjom kako bi se nastavilo rješavanje gorućeg problema za mještane Sv. Kuzma 
proširenje groblja i novih ukopnih mjesta. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
Kako bi se očuvala pučka šterna od zuba vremena predsjednik predlaže da se prema 
nadležnima u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav uputi zahtjev kako bi se izvršili neki 
zahvati na istom objektu – zamjena ručne pumpe, zamjena poklopca s kopijom nakadašnjeg 
orginala te pregled i eventualni popravak dovoda vode s krova crkve "Sv. Kuzme i Damjana" u 
šternu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno podržalo i prihvatilo prijedlog. 
 
Predsjednik informira prisutne da je dana 16. veljače o.g. održao sastanak s gosp. Marčeljom 
izvođačem radova na boćalištu gdje bi se trebala napraviti tribina ( 2 reda sjedišta po 6 metara). 
Radovi će biti realizirani temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Sveti Kuzam o raspodjeli 
sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog odbora Sveti Kuzam u 2014. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
Gospodin Zlatko Meić upoznaje članove Vijeća s problemom na cesti koja vodi od Sv. Kuzma 
prema raskrsnici Škrljevo pogotovo u noćnim i kišnim danima, otežana je vožnja jer na cesti nije 
obilježena srednja a ni rubna traka. A još veći problem stvara jer kod Škljevo kbr. 1 je 
neosvijetljeni dio ceste zbog trase dalekovoda koji prolazi tim područjem pa smo svjedoci da 
dolazi do izlijetanja auta sa kolnika. Stoga je prijedlog da se stupi u kontakt sa odgovarajućim 
službama i navedeni koridor ceste adekvatno obilježi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno podržalo i prihvatilo prijedlog. 
 
 
Gospodin Zlatko Meić upoznaje članove Vijeća da je prilikom zamjene i izmještaja stupova na 
području Barača kod kbr. 50 došlo do problema jer je jedan veći dio dosta prometne ulice ostao 
u mraku, te zamoljava da se stupi kontakt sa odgovarajućim službama i riješi taj problem. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno podržalo i prihvatilo prijedlog. 
 
 
AD 3 
Predsjednik informira da je sudjelovanje Kuzmarskih maškara na Međunarodnoj karnevalskoj 
povorci na Korzu proteklo vrlo uspješno. U povorci je sudjelovalo oko 70-tak učesnika, te su svi 
zadovoljni prezentacijom i ponašanjem učesnika u povorci. U utorak je održano paljenje pusta, 
međutim zbog hladnoće bilo je manje ljudi, učesnici su lijepo počašćeni na više mjesta. Na Placi 
je održano paljenje "Matića" te je nastavljena zabava u domu.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
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AD 4 
Na zamolbu predsjednika gospodin Zlatko Meić informira članove Vijeća da nakon što se je 
uvidjelo da mještanin gospodin Muhsin Ozubek živi u vrlo lošim uvjetima i da mu je potrebna 
pomoć, članovi vijeća zauzeli su se i pomogli pri rešavanju dokumentacije kako bi ostvario neka 
od postojećih prava na pomoć, pa se je do sada uspjelo riješiti sljedeće: rješenje na novčani 
dodatak, dopunsko osiguranje HZZO-a, prikupljena je sva dokumentacija  koja je dostavljena 
Centru za socijalnu skrb za pomoć u kući, te se čeka odgovor. Sljedeće je objediniti 
dokumentaciju potrebnu za Grad Rijeku, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb za refundaciju - 
pomoć za plaćanje režija, a koju treba obnoviti za ovu godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dve (3) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


