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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  27.03.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 42 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
42. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 27.03.2018. 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 41. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Realiziranje zadataka koji su zadani na prošloj sjednici a tiču se komunalne 
problematike 

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

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik informira o sljedećem: 
- Elektroprimorje Rijeka dostavio je odgovor u svezi upita Vijeća, a vezanog za probleme 
nestanka električne energije na području mjesnog odbora Sv. Kuzam tijekom veljače. 
Obavještavaju da su imali u navedenom razdoblju neplanirane kvarove na dijelovima 
kabelima koji su uzrokovali predmetne probleme. Zbog kompleksnosti distribucijske mreže 
lociranje i selekcija mjesta nastanka kvara je napravljena od strane njihovih djelatnika u 
najbržem mogućem roku s ciljem da krajnji korisnici budu što manje vremenski pogođeni 
nestankom električne energije. Ukoliko pojedini korisnici smatraju da imaju probleme u 
kvaliteti isporučene električne energije potrebno je da se o istome pismenim putem očituju. 
Nadalje napominju da u budućnosti neće biti navedenih problema, te da u cilju toga 
svakodnevno se poduzimanju preventivne radnje kako bi se isto izbjeglo. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje 
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- U svezi upita Vijeća o daljnjem rješavanju sanacije oštećenja ceste Sv. Kuzam od 
mjesnog groblja do radio stanice Sopalj, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija 
za komunalno redarstvo uputilo je dopis GP Krku gdje traže ponovo postupanje u smislu 
sanacije oštećenja kolnika koja su se pojavila korištenjem prometnice njihovim vozilima u 
svrhu izgradnje vodospreme i hidroforske stanice u Kostreni tijekom 2016. godine. Ponovo je 
obiđena dionica, te je utvrđeno oštećenje kolnika po rubovima, te udarne rupe. Mišljenje je 
da bi se prometnica zbog sadašnjeg stanja trebala kvalitetno sanirati novim asfaltom ali bi u 
ovom trenutku bilo neophodno popraviti i sanirati sadašnja veća oštećenja kojih nema 
previše ali od nekih neka predstavljaju opasnost po promet. Predlažu zajednički obilazak i 
izvid na terenu, te povratnu informaciju. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
- U svezi zahtjeva gđe. Smilje Gerl za rekonstukciju pješačkog u kolni prilaz na adresi Sv. 
Kuzam 54  koje je Vijeće dostavilo Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dobiveno je 
očitovanje HŽ Infrastrukture Zagreb, u kojem se navodi da je u tijeku izrada projektne 
dokumentacije za izradu drugog kolosjeka, te modernizacija i obnova dionice Škrljevo – 
Rijeka – Jurdani. U sklopu te dokumentacije planira se rekonstrukcija i nadogradnja 
postojećeg propusta koji se sada koristi kao pješački prolaz, te postoji mogućnost povećanja 
otvora. Tek po realizaciji projekta može se razmatrati uređenje kolnog prilaza do stambene 
kuće. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje i dopis će se dostaviti gđi. Smiljki Gerl. 
 
- Nakon zajedničkog obilaska terena tajnice i gospodina Miroslava Badrića iz Rijeka 
Prometa koji je na terenu upoznat s zahtjevima građana o istom je informirano Vijeće: 
- Na lokaciji Sv. Kuzam kod kbr. 51.,53.,47 zadržava se voda na kolniku (Vijeću se usmeno 
obratila obitelj Srića). Nakon pregleda gospodin Miroslav Badrić dao je informaciju da će se 
preasfaltirati kolnik gdje se zadržava voda. Gđa. Nataša Srića bila prisutna pri obilasku 
terena te je suglasna s prijedlogom da se dio vode usmjeri prema njihovom vrtu. Zatražili i da 
se asfaltira jedan dio neasfaltiranog kolnika. Kontaktirati će se obitelj Bubaš da li su suglasni 
da se voda usmjeri prema njihovom vrtu. 
Radovi na preasfaltiranju mogao bi ići početkom 4 mjeseca. 
- Na lokaciji Sv. Kuzam kod kbr.30 slijevanje oborinske vode pred stambeni objekt (Vijeću 
se usmeno obratila Tamara Čače) 
- Nakon pregleda gospodin Miroslav Badrić dao je informaciju da će se na početku ulice 
napraviti 2 šahte, cijev provesti do upojnog bunara. Provjeriti da li je prostor uz baje od 
smeća vlasništvo Grada.  
Radovi na odvodnji oborinske voda za što još nije izašao natječaj i odabir podizvođača, 
pretpostavlja da bi to trebalo biti riješeno do sredine 4 mjeseca, te bi odmah krenuli sa 
izvođenjem. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam je mišljenja je da se oborinske vode odvedu tako da se izbjegne zadiranje u 
privatno vlasništvo tj. privatne parcele. 
 
- Mještanin gosp. Vjekoslav Endrighetti, Sv. Kuzam 67., obratio se je Vijeću Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam s dopisom u kojem je navedeno par upita, koje je predsjednik pročitao, te 
obavijestio da je prema Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Komunalnom redarstvu 
već upućen mail u svezi traženja povratne informacije u svezi navedenog u točki 2. i točki 3. 
U dopisu navedeno pod točkom 1. dostaviti će se zahtjev gosp. Vjekoslava Endrighettia 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji plana i razvoja i na znanje K.D. 
„Vodovodu i kanalizaciji“. 
 Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
- Dana 13. ožujka održan je sastanak s nadležnim iz K.D. Kozala na kojem su bili prisutni 
predsjednik, Nenad Arbanas i Renzo Tommasi, te je dobivena informacija da za 3 grobnice 
ima mjesta, te će se realizirati ovog ljeta. U svezi radova koji su izvršeni uz grobnice Margan 
i Čače, a s kojim Mjesni odbor nije zadovoljan ponovo će se  prekopati staza, spustiti nivo i 
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popločiti kako su popločili sve staze u groblju. Kad je riječ o mrtvačnici na kojoj se vide 
oštećenja zbog klizanja terena dana je informacija od stane K.D. „Kozala“ da će se ispod 
postojećih zidova raditi iskopi kako bi pojačali temelje. Vijeće MO nije zadovoljno s takvom 
odlukom, te predlažu da se iskopaju novi temelji cca. 1 metar unutar mrtvačnice i na njih se 
ozidali novi zidovi i s time bi se ujedno dobila komunikacija prema platou koji je predviđen za 
proširenje groblja. Ujedno je donesena odluka da se organizira sastanak s direktoricom K.D. 
„Kozala“ kako bi je se upoznalo s ovom odlukom. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam se slaže s predloženim. 
 
 
 
Dostavljen mail prijave oštećenja na terenu:  
- Mještani iz naselja Baraći obratili su se s zamolbom da se postavi znak – slijepa ulica  na 
ulazu u ulicu Sv. Kuzam kod kbr.53.,51.,47. Isto je realizirano. 
- Na nerazvrstanoj cesti Sv. Kuzam koja vodi od pekare „Arbanas“ uz mjesno groblje prema 
obalnoj radio stanici uočeno je na više mjesta da postoji potreba za čišćenjem osulina i 
kamenja koji se obrušavaju na cestu, zatraženo je da se isto ukloni s obzirom da sužava 
gabarite ceste, a dovodi u pitanje i sigurnost odvijanja prometa na toj dionici. Isto je 
realizirano. 
- Na nerazvrstanoj cesti Sv. Kuzam koja vodi od pekare „Arbanas“ uz mjesno groblje prema 
obalnoj radio stanici i dalje prema Kostreni, a koja je vrlo prometna, uočeno je da dio kolnika 
nedostaje, te predstavlja opasnost za život ljudi i sigurno odvijanje prometa, osobito noću. 
Tajnica je gospodina Miroslava Badrića iz Rijeka Prometa upoznala s istim na terenu, te je 
dobivena informacija da se uvrsti u prijedlog kom. prioriteta za 2019. godinu. 
- Problem nedozvoljenog plakatiranje na bukobranu kao i ostavljanje odbačenih plakata u 
zoni raskršća Sv. Kuzam-Škrljevo-Bakar nije riješeno, pa će se ponovo uputiti mail Direkciji 
za komunalno redarstvo. 
- Komunalni redar Dušan Karić otišao je u mirovinu, te je od 12.02.2018. za područje MO 
Sv. Kuzam zadužen komunalni redar Zoran Maraž, pa je prijedlog da se pozove na jednu od 
sjedećih sjednica Vijeća MO Sv. Kuzam. 
Zaključak: 
-  VMO Sv. Kuzam se je složilo s predloženim. 
 
 
 

AD 2 
Gospodin Zlatko Meić informirao je članove da je projekt „Obnova povijesnog konačišta i 
pripadajućih zidova“ koji je prijavljen od strane Vijeća MO odobren od strane Grada Rijeke, te 
je ušao među sedam projekata Riječkog lokalnog partnerstva koji su u ovoj godini dobili 
financijsku potporu iz gradskog proračuna u iznosu od 19.250,00 kuna. Održan je sastanak s 
nadležnima iz Grada na kojem su utvrđena sva pitanja vezana uz pojedine etape realizacije 
projekta potrebne oblike stručne pomoći i nadzora u cilju uspješne realizacije projekta. Na 
osnovu odobrenog proračunskog projekta i prethodnog dogovora s voditeljem projekta Grad 
će s voditeljem projekta potpisati sporazum. Sporazumom će se utvrditi međusobne obaveze 
Grada i voditelja projekta u cilju utvrđivanja tko će kada i pod kojim uvjetima odraditi nabavu 
materijala, opreme ili usluge za realizaciju projekta, te način plaćanja u okviru dodijeljenih 
sredstava potpore, kao i praćenje radova snimkom i vođenje evidencije o osobama koje 
sudjeluju u radu, broj odrađenih sati, te evidencija o sponzoriranju. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća s zaprimljenim dopisom od Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo u kojem je zatraženo očitovanje Vijeća na zahtjev Ugostiteljskog objekta 
«Joks» koji se je obratio navedenom odjelu s zahtjevom o produženju radnog vremena dane 
31. ožujka (do 02 sata), zbog organiziranja party-a. 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je dalo pozitivno mišljenje da se odobri produženje radnog vremena 
ugostiteljskom objektu «Joks» za traženi dan, a u svrhu organiziranja party-a, te je Odjelu 
gradske uprave za poduzetništvo dostavljen dopis s navedenim zaključkom. 
 
 
Sjednica je završila u 14,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 


