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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  22.02.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 41 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
41. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 22.02.2018. s početkom u 12,00 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 

 Nenad Arbanas, član VMO 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  

 
Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalna problematika 
2. Obnova povijesnog konačišta na lokaciji “Placa” 
3. Razno 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik informira o sljedećem: 
- Rijeka Promet izvršio je sanaciju kolnika u ulici Sveti Kuzam kod pučke šterne prema 
usvojenom prioritetu VMO Sv. Kuzam iz 2017. godine. Ostalo je za riješiti horizontalnu i 
vertikalnu signalizaciju, te je dobiveno obećanje da će se čim dozvole vremenski uvjeti isto i 
realizirati. 
Zaključak: 
- VMO Sv. Kuzam će zahtijevati da se postavi znak da je zabranjeno prometovanje za 
kamione nosivosti iznad 3 i pol tone, po cesti koja vodi od Pekare prema mjesnom groblju i 
Kostreni.  
- Nadalje što se tiče Rijeka Prometa još uvijek nije riješena ograda na podzidu koji je 

izgrađen 2017. u naselju Baraći. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
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- Gospodin Renzo Tommasi i na ovoj sjednici postavio je pitanje što se poduzelo u svezi 
komunalnog društva „Kozala“ i mjesnog groblja Sv. Kuzam pošto se još uvijek ne rješavaju 
problemi koji postoje na mjesnom groblju. 
Predsjednik je odgovorio da nije ništa poduzimao tokom ove zime zbog loših vremenskih 
uvjeta, ali do sljedeće sjednice organizirat će se sastanak sa K.D. „Kozala“ kako bi dobili 
točan uvid u program koji ima K.D. „Kozala“ prema mjesnom groblju Sv. Kuzam. 
 
- Gospodin Zlatko Meić obavještava prisutne da je sredstvima iz prošle godine uplaćen 
materijal koji će služiti za solarno osvjetljavanje skulpture gosp. Šegote i uzeo si je u obvezu 
da ode u Zagreb i podigne isto.   
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
- Gospodin Nenad Arbanas daje primjedbu da je potrebno uputiti dopis Elektroprimorju o 
ispadanju napona na području Sv. Kuzma. U tri navrata nestalo je električne struje u trajanju 
oko dva sata. Zadnji put 20. veljače o.g. u 4, 55 min ujutro što predstavlja pekari „Arbanas“ 
veliki problem jer nisu mogli peći svoje proizvode koji isporučuju u ranim jutarnjim satima. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam će dostaviti dopis Elektroprimorju u kojem će ih se obavijestiti o nestanku 
elektirčne energije na području mjesnog odbora Sv. Kuzam tijekom veljače, te zatražiti 
povratnu informaciju i objašnjenje o uzrocima nastanka ovakvog stanja. 
 
- Problem nedozvoljenog plakatiranje na bukobranu kao i ostavljanje smeća u zoni raskršća 
Sv. Kuzam-Škrljevo-Bakar nije riješeno, a na koje je ukazivano u više navrata. Prilikom 
zajedničkog obilaska koje je organizirano od strane Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, a na kojem je osim nadležnih referenata, kom. redara, tajnice, sudjelovalo i Vijeće 
MO, ponovo je ukazano na ovaj problem, slikano je stanje i prijavljeno pod komunalni nered. 
Zadnji odgovor dobiven je da je za navedeno predviđen rok sanacije 15. travnja 2017. 
godine. Cijelo vrijeme (da ne govorimo u vrijeme maškara) na navedenoj lokaciji plakata 
koliko ima polijepljenih toliko ih je i pobacanih uokolo, koji osim vizualne nečistoće 
predstavljaju opasnost, te ugrožavaju vozače u prometu i kod manjih bura smeće razbacuje 
po kolniku. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno da se komunalnom redaru Grada Rijeke dostavi mail s 
obavijesti da još uvijek nije riješeno nedozvoljeno plakatiranje na bukobranu u zoni raškršća 
Sv. Kuzam – Škrljevo – Bakar, te da se traži da se kontaktira s osobama koje su za isto 
odgovorni (na plakatima je vidljivo tko je organizator kao i naručitelj plakata), te da se isto 
konačno riješi. 
 
 

AD 2 
Gospodin Zlatko Meić informirao je članove Vijeća da je održan sastanak s nadležnima iz 
Grada Rijeke u svezi projekta „Obnova povijesnog konačišta i pripadajućih zidova“ koji je 
prijavljen od strane Vijeća MO. Na tom sastanku koji se je održao na platou gdje se misli 
izgraditi konačište rečeno je da bi se trebalo izraditi glavni projekt ukoliko bi se ostalo pri 
načinu izgradnje kako je planirano. Gosp. Zlatko Meić si je uzeo u zadatak da ispita tržište i 
zatraži ponudu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo s navedenim. 
 
 
AD 3 
Pod točkom razno nije bilo zahtjeva za raspravu. 
 
Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 
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