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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  10.05.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 44 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
44. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 10.05.2018. s početkom u 11,00 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 43. 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 
Nakon što predsjednik postavlja upit članovima Vijeća da li imaju neki prijedlog prioriteta koji bi 
se uvrstio u plan kroz 2019., te nakon kraćih konzultacija 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 2019. godinu: 
1 Rješavanje odvodnje oborinske vode u ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 29 do kućnog 

broja 34 (prema  zahtjevu mještana)  
2 Rješavanje odvodnja oborinske vode u ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 53 do kućnog 

broja 47  
3 Izrada potporog zida preko puta mjesnog groblja Sveti Kuzam 
4 Zamjena sprava novima na dječjem igralištu Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog 
broja 11  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2019. godinu. 
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AD 2 

 Gospodin Zlatko Meić daje primjedbu da su prilikom izvođenja radova na izmjeni drvenih 
elektrostupova i postavom betonskih u ulici Sv. Kuzam kod kbr.50 nisu u cijelosti uklonili tj. 
ostao je njegov drveni dio u kolniku što čini taj dio kolnika neurednim i zapuštenim. Potrebno 
je obavijestiti nadležne o istom. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo da se dostavi dopis gosp. Mladenu Žužiću u 
Elektroprimorje o uklanjanju navedenog, te je potrebno sanirati asfalt na tom dijelu kolnika. 
 
 

 Nadalje gospodin Zlatko Meić obaviještava da je na Sv. Kuzmu kod kbr.50 nakošen 
saobraćajni znak te ga je potrebno izravnati. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo da se o istom obavijeste nadležni u Rijeka Prometu. 
 
 

 Gospodin Zlatko Meić upoznaje prisutne sa idejom da se uputi i mail gospodinu 
Sliepčeviću iz HŽ - Infrastukture u kojem bi se ga upoznalo za potrebom K.D. „Sv. Kuzme i 
Damjana“ kako i maškarane udruge o korištenju napuštene zgrade tj. trafostanice. Dio 
objekta bi se koristio za skladištenje materijala kao i za izradu alegorijskih kola. Interesira nas 
mogućnost korištenja, a time bi se spriječila i daljnja devastacija objekta. 
Nadgradnja ove ideje bila bi prenošenje vlasništva na grad Rijeku, te potom, uz pomoć 
transregionalnih evropskih fondova, njezina potencijalna pretvorba u objekt namijenjen 
prekograničnoj suradnji Italije, Slovenije i Hrvatske u umjetničkoj izradi keramike, tj. 
svojevrsnom školskom centru za tu svrhu. Naravno, za ovakvu namjenu nužno je obaviti i 
konzultacije u gradu Rijeci i šire. Kontakti već postoje. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i jednoglasno se složilo s prijedlogom. 
 
 

 Predsjednik je pročitao očitovanje „K.D. „Vodovod i kanalizacija“ i Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje, vezano uz dopis koji je poslan od 
strane Vijeća MO na zahtjev gosp. Vjekoslava Endrighettia o premještaju vodomjera bliže 
stambenim objektima Sv. Kuzam kbr.65.,67.,69. 
U dopisima je navedeno da je analizom predmetne lokacije potvrđeno kako u neposrednoj 
blizini navedenih stambenih objekata nije izgrađen sustav javne vodoopskrbe, te shodno 
tome nisu stečeni uvjeti za njihov premještaj. Isto tako na navedenoj lokaciji nije planirana 
izgradnja vodovodnog ogranka niti je isto obuhvaćeno projektima u izradi, pa će se 
predmetni ogranak uvrstiti u bazu nedostajućih ogranaka, čime će biti evidentirana potreba 
za njegovom izgradnjom. 
Komunalno društvo vodi evidenciju nedostajućih ogranaka, te krajem godine u suradnji s 
nadležnom jedinicom lokalne samuprave sagledava pristigle zahtjeve i prema prioritetima 
predlaže uvrštenje istih u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za narednu kalendarsku 
godinu, te će se u fazi izrade Plana gradnje i donošenja odluke voditi računa o zahtjevu 
gosp. Vjekoslava Endrighettia. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje i gosp. Vjekoslavu Endrighettiu dostaviti će se očitovanje 
„K.D. „Vodovod i kanalizacija“ i Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, 
razvoja i gradnje 
 
 
 
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 

 


