
 1/2 

 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  26.04.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 43 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
43. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 26.04.2018. s početkom u 12,00 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 

 Nenad Arbanas, član VMO 

Ostali nazočni  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 42. 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 2019. 

2. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik upoznaje članove Vijeće da je zaprimljen jedan zahtjev od strane mještana Sv. 
Kuzma nakon što je Grad Rijeka raspisao Javni poziv namijenjen svim građanima za 
predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje građani 
smatraju da ih je potrebno provesti na području mjesnog odbora u kojem žive. Poziv na 
predlaganje Malih komunalnih akcija bio je otvoren od 3. do 23. travnja, a svoje prijedloge 
komunalnih zahvata građani su mogli dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, 
također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, 
kao i putem jednostavnog online obrasca. 
Prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2019. godinu potrebno je usvojiti tijekom mjeseca svibnja, 
stoga predsjednik zamoljava članove Vijeća da razmisle o mogućim prijelozima 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 2019. godinu. 
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Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje 
 
 
AD 2 
Predsjednik informira o sljedećem: 
- Vijeću Mjesnog odbora Sv. Kuzam obratio se je mještani naselja Baraći da se u više 
navrata ponavlja da grane stabla iz okućnice kbr.59 završe na javnoj površini, a koje vlasnik 
(Filipović) ne ukloni pa dolazi do nemogućnosti korištenja tog dijela ceste. Mještanin moli da 
se pomogne pri rješavanju navedenog. O istom je obaviješten komunalni redar, te je 
dostavljena i slika stanja na terenu. 
- Gđi Anđelini Čobić iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav prijavljeno je da na 
postojećoj klupi na Vidikovcu fali jedna letva koju treba postaviti kao i da postoji potreba za 
postavom jedna veće košarice za otpatke (koja bi se lako mogla prazniti), a time bi spriječili 
da se smeće baca uokolo. 
- Skica s rješenjem horizontalne i vertikalne signalizacije uz pučku šternu nalazi se u Rijeka 
Prometu i čeka se da krenu u realizaciju. 
- Gospodin Nenad Arbanas ukazuje na povećani dotok vode na cestu Škrljevo – Sv. 
Kuzam, kao i na zaseok Ketinu što izaziva da je poplavljena cesta kao i dvorišta na tom 
području, a koja se događaju nakon proširenja izgradnje platoa i skladišta poduzeća „Luke“. 
U isto vrijeme i nakon velikih kiša kanali odvodnje oborinskih voda prema Bakru su skoro 
prazni, pa se sumnja da odvodnja vode sa platoa nije sprovedena u oborinske kanale. Nakon 
diskusije od strane članova Mjesnog odbora prihvatio se je zaključak da se pokuša ispitati je 
li sumnja Mjesnog odbora točna. 
- Zbog nedostatka prostora za skladištenje raznog materijala koji se koristi u raznim 
akcijama Mjesnog odbora i volontera, K.D. Sv. Kuzme i Damjana kao i maškarane udruge 
„Kuzmarske maškare“, a pošto je napuštena trafostanica HŽ-a dano je u zadatak gospodinu 
Zlatku Meiću da stupi u kontakt sa nadležnima u HŽ-u i vidi kakva je situacija sa korištenjem 
tog objekta. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje 
 
 
 
 
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 

 


