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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  22.05.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 50 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
50. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 22.05.2014. 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 49 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija i pripreme za provoñenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 
2014." na području Sv. Kuzma 

2. Informacije o izvršenim komunalnim i eko radovim, kao i planiranje istih u 
narednom periodu 

3. Razno 
 
 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Vijeće Mjesnog odbora "Sv. Kuzam" u svom je Programu rada za 2014. godinu predvidjelo 
provoñenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon". Akcija je započela na način da je u 
Novom listu i na web stanici objavljena obavijest i poziv za sve zainteresirane mještanke da 
prijave svoje okućnice i balkone. 
Prijedlog je predsjednika da se zbog vremenskih uvjeta produži rok za prijavu zainteresiranih 
grañana do kraja mjeseca svibnja, kada će se kontaktirati s dosadašnjim učesnicama i vidjeti 
koliki će biti broj zainteresiranih mještanki za sudjelovanje u akciji. 
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Predsjednik VMO upoznaje članove da će prema planiranom tajnica tijekom mjeseca lipnja 
obići i slikati sve prijavljene okućnice i balkone. Prijedlog predsjednika je da i ove godine u 
komisiji za dodjelu najljepše okućnice i balkone sudjeluju umjetnici sa Sv. Kuzma, pa će se 
stoga izvidjeti mogućnost da li bi tu obvezu i prihvatili. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno suglasno s svim navedenim. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik informira da su izvršeni planirani i dogovoreni radovi asfaltiranja joga, a od 
asfalta koji je ostao izravnala se je uzbrdica na ulazu u sportsko igralište kako bi se ublažio 
veliki nagib. Sutra se planira postavljanje ograde, guma za jog je nabavljena, te će se drugi 
tjedan jog ocrtati, pjesak je Odjel za komunalni sustav odobrio i trebao bi drugi tjedan biti 
dovezen. Kada sve to bude obavljeno, planira se provesti radna akcija kako bi se dovršilo 
ureñenje joga, a zvanično otvorenje se planira s održavanjem turnira za vrijeme obilježavanje 
Kuzminje. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 

• Predsjednik informira da je prema Zahtjevu Vijeća, Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav postavio rampu kako bi se zaštitio prostor uz napuštenu trafostanicu uz prugu za Bakar 
na Svetom Kuzmu zbog neodgovornih grañana koji odbacuju smeće i krupni otpad oko Svetog 
Kuzma. Na taj način spriječiti će se da se na prostoru koji je u tijeku čišćenja ne pojavi mogući 
divlji deponij. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 

• Provedena akcija čišćenja prostora i ureñenje sidra na platou ispred vodospreme u naselju 
Baraći, nije do kraja završena te bi početkom mjeseca lipnja trebalo provesti akciju kako bi se 
izvršili planirani radovi do kraja što znači da se sidro još jedno otuče te premaže, postave 
rubnjaci i podest za sidro. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 

• Rijeka Promet je prema prijavljenom oštećenju ograde koju je nepoznati počinitelj oštetio i 
srušio, izvršio radove i sanirao ogradu. Realiziran je i popravak ogledala za vidljivost koji se 
nalazi na izlazu s područja zvanog Ketina na glavnu ceste i kod spomen parka postavljeno je 
novo ogledalo. 

• Rijeka Promet je prema zahtjevu obitelji Tomassi izvršio sanaciju oštećene rešetke, a u vezi 
zahtjeva gosp. Sriće, obećano je da će se riješiti na način da se pokuša cesta popeglati i 
asfaltirati te ako to ne bude odgovarajuće rješenje, tražiti će se neko drugo odgovarajuće. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 

• Predsjednik je pročitao dobiveni odgovor Odjela gradske uprave za urbanizam u svezi 
prijedloga koji je Vijeće predložilo o izmjeni 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. 
Gospodin Nenad Arbanas se ne slaže s odgovorom i predlaže da se Vijeće ponovo uputi 
dopis Odjelu gradske uprave za urbanizam u kojem će se navesti da je prijedlog već drugi put 
odbijen, te da se da odgovor da li će se i kada uvrstiti kao zahtjev u izmjeni i dopuni GUP-a 
Grada Rijeke. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je složilo s prijedlogom i prema Odjelu gradske uprave za urbanizam 
uputiti će se dopis s upitom. 
 

• Gospodin Nenad Arbanas daje primjedbu da su mještani slabo obavješteni i upozoreni o 
terminu provoñenja trovanja glodavaca tj. deratizacije na području Sv. Kuzma, te da bi prije 
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provoñenja istog trebalo obavijestiti Mjesni odbor kako bi bi se mogla provesti bolja 
informiranost grañana. Prijedlog je predsjednika da se uputi dopis prema odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti u kojem bi ih zamolili 
da se ubuduće prije provoñenja navedenog obavijesti Mjesni odbor o istim. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se složilo s predloženim. 

 
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 
trgovačkog društva M.G. Ugostiteljstvo d.o.o. Rijeka, kao vlasnika ugostiteljskog objekta caffe 
bar "Joks", Sv. Kuzam 19, koji se je obratio navedenom odjelu s zahtjevom o produženju radnog 
vremena dane 24. svibnja (do 04 sata) zbog organiziranja momačke zabave. 
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 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


