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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30.04.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 7 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
7. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.04.2015. s početkom u 17,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 
 

Ostali nazočni  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Sandra Sertić, članica VMO 

  Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 6. 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 uređaja komunalne infrastrukture na 
području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2016. godinu 

2. Komunalna problematika 
3. Informacija i pripreme za provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 

2015." na području Sv. Kuzma 
4. Razno 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeće da su mještani putem oglasa objavljenom u Novom listu i 
na web stranicama MO obaviješteni da od 01. do 20. travnja o.g. u tajništvu Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam mogu dostaviti zahtjeve i prijedloge za uređenje i održavanje ojekata komunalne 
infrastrukture (mali komunalni zahvati) a za koje smatraju da je potrebno učiniti na Sv. Kuzmu u 
2016.  
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Predsjednik informira članove Vijeća da u tajništvu MO nije zaprimljen niti jedan pismeni zahtjev 
od strane mještana Sv. Kuzma.  
Predsjednik se je osvrnuo na usvojene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2015. godinu i što je do sada 
realizirano te što se planira realizirati do kraja godine pa prema tome sagledati što je potrebno 
planirati i uvrstiti u daljnji plan kroz 2016. godinu. 
Točka 1. 
- Izrada nogostupa od raskršća Škrljevo uz cestu D40 do spoja sa asfaltnom cestom kroz 
područje Njivina prema mjestu Sv. Kuzam 
Predsjednik je podsjetio kako je od Rijeka Prometa dobiven odgovor da iz razloga što sredstva 
po MO nisu dostatna realizacija se planira u 2016. godini iz programa redovnog održavanja 
cesta, pa je stoga predsjednik kontaktirao s gospodinom Leom Kurilićem iz Rijeka Prometa te je 
dobio odgovor da vjerojatno neće biti ništa od toga ni u 2016. jer nisu osigurana novčana 
sredstva. 
Točka 2. 
- Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu 
Predsjednik daje informaciju da je započeta realizacija i u  tijeku postava željezne bine za goste 
Točka 3  
Izgradnja projekta sa lokacijskom dozvolom za kolno pješački put kod kućnog broja 69 
Predsjednik podsjetio da je dobiven odgovor da zemljište nije u vlasništvu Grada Rijeke, 
međutim prijedlog je da kako je dobivena informacija da je vlasnica suglasna da ustupi dio 
spornog zemljišta da se s njom razgovara te ako je voljna da prema Vijeću dostavi pisanu 
suglasnost i zahtjev za uvrštenje iste u prioritet te će se tek tada uvrstiti u prijedlog prioriteta, a 
vlasnicu uputiti prema nadležnoj služni grada za imovinsko pravne poslove. 
Gospodin Renzo Tommasi uzima obvezu da kontaktira s vlasnicom kako bi se imali informaciju 
do sljedećeg sastanka kada će se usvajati prioriteti za 2016. godinu. 
Točka 4. 
- Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 45 A 
Predsjednik informira da je realizirana postava istog. 
Točka 5. 
- Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 12 do kod kućnog broja 14 
Realizacija do kraja godine. 
Točka 6. 
- Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka Vidikovac 
Realizacija do kraja godine. 
Točka 7. 
- Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka NOB-a 
Realizacija do kraja godine. 
Točka 8. 
- Uređenje površine u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52 
Realizacija do kraja godine. 
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 uređaja komunalne infrasturkture na području MO Sv. Kuzam za 2016. 
godinu. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje.  
 
 
AD 2 
U svezi rješavanja komunalnih problema članovi Vijeća dobili su sljedeću informaciju: 
Predsjednik podsjeća da je temeljem zaključka s prošle sjednice odlučeno da će se uputiti dopis 
mještanima za poticanje kvalitetnog razvrstavanja smeća, zatražilo se od K.D. "Čistoće" brošure 
koji bi se uz dopis dostavile mještanima. Međutim brošura koja je dostavljena nije adekvatna jer 
se odnosi na mobilna reciklažna dvorišta. 
U Hrvatskom domu Sv. Kuzam izvode se radovi na uređenju sanitarnog čvora i fasade iza doma 
koji se očekuju da će sljedeći tjedan biti gotovi. Na prostoru iza doma posaditi će se nisko 
raslinje, a ako se kanal iza doma ne očisti kako je obećano od stane Grada onda će se očistiti 
kroz jednu od planiranih ekoloških akcija. 
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Spomen park u centru Sv. Kuzma je prema traženju Vijeća od strane Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav uređen, stabla su orezana, trava pokošena i park počišćen. Rijeka Prometu 
prijavljeno je oštećenje tj. potreba farbanja branika koji se nalazi uz spomen park. Na 
novoizgrađenom jogu započeli su radovi, te su betonirani temelji za postavu željezne bine. 
Predsjednik upoznaje da je potrebno popraviti oštećenu ogradu na sportskom igralištu pa će se 
stoga kontaktirati s nadležnima iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav kako bi se vidjelo 
da li troškovi popravka mogu ići iz sredstva redovnog održavanja ili će se uvrstiti za realizaciju 
kroz sredstva kom. prioriteta za 2016. 
U svezi prijedloga za postavu rasvjete na novoizgrađenom jogu kontaktirati će se s gosp. 
Vladimirom Jaukom kako bi se vidjelo koje su predradnje za moguće uvrštenje za realizaciju 
kroz prijedlog kom. prioriteta te što bi Vijeće koje je voljno pripremiti teren u svezi iskopa kanala, 
trebalo učiniti.  
Dana 13. travnja 2015. održan je sastanak s nadležnima iz K.D. "Kozala" na mjesnom groblju 
Sv. Kuzam gdje se je na terenu ukazalo na nekoliko problema, te je zaključak da će se osigurati 
4 ukopna mjesta od toga 2 bi se već ove godine napravila, a 2 u drugoj godini. Sanirati će se 
oštećena staza i kanal na najvišem platou groblja. Jedan dio zelenila će se zasaditi na djelu koji 
je u vlasništvu K.D. "Kozala". Biljke koje dižu grobove će se orezati i urediti. 
Pročitan je dopis koji je proslijeđen poduzeću Energo u svezi oštećenih stupova javne rasvjete 
na Nijvinoj, te njihov odgovor da će se isto i popraviti i staviti u funkciju.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Predsjednik podsjeća da je i ove godine u Programu rada za 2015. godinu Vijeće MO 
predvidjelo provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon".  
Plan akcije: mjesec svibanj – obavijest učesnicima i primanje njihovih kandidatura / mjesec 
lipanj slikanje okućnica i balkona, ocjenjivanje istih i podjela nagrada. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da se ove godine obilježava 70. godišnjice pobjede nad 
fašizmom i oslobođenjem Rijeke, pa je mišljenja da je trebalo planirati sredstva kako bi se 
položilo cvijeće uz spomenik palim borcima koji se nalazi u parku Sv. Kuzma, a kao znak 
sjećanja na sve žrtve Drugog svjetskog rata. Prijedlog je da se u budućnosti planiraju sredstva 
kroz određene programe. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dve (2) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 
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