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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  29.05.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 8 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
8. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 29.05.2015. 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 

 Sandra Sertić, članica VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2016. godinu 

2. Komunalna problematika 
3. Razno  

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik postavlja upit članovima Vijeća da li imaju neki prijedlog prioriteta koji bi se 
planirao i uvrstio u plan kroz 2016., te kako je konstatirano da nema predsjednik je pročitao 
pripremljene prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području mjesnog odbora Sv. Kuzam, a koje bi se uvrstile za 2016. godinu. 
Predsjednik je pročitao prijedlog kako slijedi: 
- Proširenje javne rasvjete na boćalištu Sv. Kuzam  
- Sanacija završnog sloja kolnika u ulici Sv. Kuzam uz pučku šternu i kućnog broja 22 
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- Zamjena dotrajale i oštećene ograde na sjevernoj strani rukometnog i košarkaškog 
igrališta na Sv. Kuzmu 

- Postava sprava za igru djece na novouređenoj površini u ulici Sveti Kuzam istočno od 
kućnog broja 52 

- Postavljanje reflektora (podnog svjetla) koji bi osvjetljavao skulpturu ispred crkve Sv. 
Kuzme i Damjana u ulici Sv. Kuzam uz kućni broj 22 

- Izrada nogostupa od raskršća Škrljevo uz cestu D40 do spoja sa asfaltnom cestom kroz 
područje Njivina prema mjestu Sv. Kuzam 

Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2016. godinu. 
 
 
AD 2 
U svezi rješavanja komunalnih problema članovi Vijeća dobili su sljedeću informaciju: 
Predsjednik upoznaje da se je za šahte čiji su poklopci kod izvođenja radova umjesto za 
fekalni vod postavljeni poklopci koji se meću na kanalizaciju oborinskih voda pa su otvori na 
šahtama preveliki, te se zahtjevalo od K.D. "Vodovoda i kanalizacije" da se ti otvori zatvore 
koliko je moguće. Djelatnici K.D. "Vodovod i kanalizacija" već su pristupili radovima kako bio 
se smanjio neugodan miris po Sv. Kuzmu. 

 Prema prijavljenom oštećenju Odjel gradske uprave za komunalni sustav izvršio je radove 
na postavi dijela zaštitne ograde uz prugu preko puta kbr.27. 
Prema prijavljenom oštećenju Rijeka Promet izvršio je radove farbanja ograde – branika uz 
spomen park 

 Prema prijavljenom oštećenju Odjel gradske uprave za komunalni sustav izvršio je radove 
na postavi novog gornjeg dijela vrata na sportskom igralištu Sv. Kuzam. 

 Prema dojavljenom prijavljeno je prema Rijeka Prometu da nedostaje na postojećem stupu 
uz cestu za Sv. Kuzam tabela s natpisom mjesta. 

 Dobivena je pritužba da na cesti prema Soplju prolaze 10 tonski kamioni koji oštećuju 
cestu, a izvođači su GP Krk. S ovim problemom upoznat je komunalni redar i bio je u obilasku 
terena s tajnicom Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
 
AD 3 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da se u nedjelju 31.05.2015. održavaju sportske igre 
na Zametu. Dobiven je raspored boćarske ekipe sa Sv. Kuzma koji počinju u 10 i 10 protiv 
Trsata.  
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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