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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  26.03.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 6 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
6. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 26.03.2015. 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 5. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvršeni zadaci i dogovor o daljnjim komunalnim akcijama  
2. Izvještaj o održanoj akcija čišćenja iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam 
3. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik se je temeljem donesenih zaključaka na prošloj sjednici ostvrnuo na učinjeno, pa je 
tako dostavljen dopis prema Odjelu gradske uprave za komunani sustav u svezi postave jednog 
rasvjetnog tijela kod kbr.50 te je dobiven odgovor da je zahtjev opravdan i da će se svjetiljka 
sukladno programu postave rasjetnih tijela na neosvjetljenim područjima postaviti u prvoj 
polovici godine. 
Nadalje dostavljen je dopis Rijeka Prometu u svezi ocrtavanja srednje linije i rubnih crta na cesti  
koja vodi od Sv. Kuzma prema raskrsnici Škrljevo. Dana 20. ožujka o.g. održan je sastanak s 
gospodinom Igorom Ausiliom iz Rijeka Prometa na kojem je dobivena informacija da će se 
zatraženo ocrtavanje izvršiti u ljetnim mjesecima kada se bude vršila obnova svih razdjelnih 
linija na području Grada Rijeke. Na terenu je gospodin Igor Ausilio upoznat s potrebom 
ocrtavanja novouređenog parkinga iza doma, pa je isto u roku od dva dana i napravljeno. 
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Zajednički je obiđen prostor oko pučke šterne, te je dobiveno obećanje da će se sagledati i 
pripremiti prometno rješenje uspostave saobraćaja u jednom smjeru oko pučke šterne. 
Na dopis koje je Vijeće MO upulilo prema Odjelu gradske uprave za komunalni sustav u svezi 
sanacije pučke štene još nije dobiven odgovor.  
Predsjednik je pročitao mail koji je dostavljen K.D. "Čistoći" u svezi postavljenih spremnika za 
selektivno prikupljanje otpada a koji glasi: "Vijeće MO izražava svoje zadovoljstvo što je Mjesni 
odbor Sv. Kuzam dobio spremnike za selektivno prikupljanje otpada, ali bi na mjesto 
postavljanja i način imali nekoliko primjedba. Vjetar (05.03.2015.) koji puše olujnom jačinom 
daje nam zapravo da Vam i iznesemo svoje primjedbe. Već smo zaprimili nekoliko poziva kako 
baje vjetar nosi po cesti i prijete sigurnom odvijanju prometa. Sami smo nemoćni, jedino što 
možemo uz pomoć građana vraćamo ih na pozicije koje ste Vi odredili, zato Vam predlažemo 
da u okviru svojih mogućnosti oko novo postavljenih spremnika postavite stupiće i lance kako bi 
izbjegli da spremnici šetaju ulicama. Osim toga spremnici na poziciji Sv. Kuzam kbr.9 i Sv. 
Kuzam kbr. 17 nalaze se na razmaku 100 metara, pa predlažemo da bi sa lokacija Sv. Kuzam 
kbr.9 izmjestila iza željezničkog podvožnjaka (Sv. Kuzam poslije kbr.3). Osim toga spremnici 
koji su sada postavljeni kod  Sv. Kuzam kbr.9 nalaze se na uskom nogostupu i stalna su 
prijetnja odvijanju prometa. Predsjednik informira da Vijeće MO na isti od strane K.D. "Čistoće" 
nije dobilo odgovor. 
Gosp. Zlatko Meić smatra da od strane K.D. "Čistoće" nedostaje jača kampanja za poticanje 
kvalitetnog razvrstavanja smeća jer mještani ne koriste kontejnere kako treba, te predlaže da 
napiše jedan dopis koji bi se dostavio svim mještanima Sv. Kuzma. Prijedlog je da se zatraži od 
K.D. "Čistoće" postojeće brošure koji bi se uz dopis Vijeća MO dostavile mještanima. 
Predsjednik informira da su se mještani obratili kako bi ukazali da je potrebno spriječiti daljnje 
odbacivanje starih reklamnih plakata koje prilikom plakatiranja uz bukobran kod semafora na 
cesti Bakar – Kukuljanova ostaju odbačeni uokolo. Na pitanje mještana zaduženi za postavu 
plakata da li su odgovor da isto vrši Čistoća, međutim mišljenje je predsjednika da iz razloga što 
su veliki reklamni panoi na privatnom zemljišu treba o istom obavijestiti komunalno redara jer se 
prekršitelje može vlo lako identificirati kroz svježe naljepljene plakare, odnosno kroz 
identifikaciju zakupnika reklamnih panoa. 
Zaključak:  

VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i podržava prijedlog predsjednika. 
 
 
AD 2 
Predsjednik informira da je akcija čišćenja koja je održana u subotu 21. ožujka 2015. uspješno 
provedena, Prema planiranom, očišćen je kanal iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam i prostor oko 
parkirališta. U akciji su osim članova Vijeća MO, učestvovali i mještani s područja Sv. Kuzma, te 
se je uspjelo očistiti oko 3 m3 raznog otpadnog materijala iz kanala iza doma i otpada oko 
parkirališta koje je ostalo nakon proširenja istog. Vijeću Mjesnog odbora je za realizaciju akcije 
od Odjela gradske uprave za komunalni sustav taj dan bila osigurana baja za odlaganje 
otpadnog materijala, a ugostiteljski obrt "Zelena dolina" i Konoba "Baltazar" učestvovali su u 
sponzorstvu, te su osigurali  marendu i piće za sve učesnike. Na prostoru uz novi parking 
dogovoreno je s gosp. Zoranom Tadićem iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav da će 
se oplemetniti dio prostora zelenilom te dovršiti čišćenje kanala iza doma.   
Za početak radova na dijelu fasade iza doma i dovršetak saniratnog čvora u domu dobiveno je 
obećanje da će se napraviti tijekom mjeseca travnja o.g.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Predsjednik je kontaktirao s gospodinom Feručom Škrobonjom iz K.D. "Kozala" u svezi 
sazivanja zajedničkog sastanka u svezi mjesnog groblja Sv. Kuzam. Isti nas je uputio da se  
kontaktira s glasnogovornicom K.D. "Kozala" i nakon kontakta s glasnogovornicom dogovoreno 
je da će nas obavijestiti o terminu i mjestu sastanka sa predstavnicima K.D. "Kozala". U 
očekivanju povratne informacije predsjednik je predložio da na sastanak s predstavnicima K.D. 
"Kozala" idu Milan Dragičević, Zlatko Meić i Renzo Tommasi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
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Predsjednik je pročitao dopis koji je Vijeću MO dostavio Odbor za mjesnu samoupravu u kojem 
su iskazali interes da se pojedine sjednice Odbora održavaju i u sjedištima vijeća mjesnih 
odbora i to tematske sjednice za pojedine grupacije mjesnih odbora grupiranih po teritorijalnom 
principu. Postoji također mogućnost da se na pojedinu sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu 
određenom dinamikom pozivaju predsjednici MO, a koji se održava u pravilu u ponedjeljak, u 
tjednu u kojem se održava sjednica Gradskog vijeća i to u terminu u 14 ili 15 sati. Ukoliko postoji 
interes za ovakvim oblikom suradnje između Gradskog vijeća i općenito tijela gradske uprave s 
mjesnim odborom, moli se da se prijedlog razmotri na sjednici Vijeća i usvoje odgovarajući 
zaključak o čemu bi Odbor bio obaviješten putem Direkcije za mjesnu samoupavu. 
Prijedlog je gosp. Zlatka Meića da se prijedlog prihvati i u budućnosti kontaktira sa Odborom za 
mjesnu samoupravu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i slaže se s predloženim. 
 
Predsjednik informira da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu dostavio dopis u svezi 
održavanja sportskih susreta MO –a povodom dana Svetog Vida 2015. godine koji će se održati 
na terenu Športskog društva Zamet, na adresi Obitelji Sušanj 2.  Predviđeni termin odvijanja 
sportskih igra je 30. svibnja, 31. svibnja ili 06. lipnja 2015. godine u trajanju od 09,00 do 21,00 
sati (ovisno o broju prijavljenih ekipa za pojedine discipline). Predsjednik nadalje upoznaje 
nazočne da će se do 30.04.2015. dostaviti Direkciji za mjesnu samoupravu popis članova 
boćarske ekipe s područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam koja će sudjelovati u sportskim 
susretima povodom dana Sv. Vida 2015. 
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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


