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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-09/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  28.02.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 2 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
2. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 28.02.2019. s početkom u 18,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Lorenzo Tommasi, predsjednik VMO 

 Ivana Sluga, zamjenik predsjednika VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Gordana Grdinić, član VMO 

 Milan Dragičević, član VMO 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
  

 
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Informacije i pripreme oko provođenja zajedničkog druženja mještanki Sv. Kuzma 

povodom obilježavanja Dana žena 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik Lorenzo Tommasi informira da se je zbog velike zainteresiranosti mještanki, a kroz 
dodatnu programsku aktivnost Vijeća - obilježavanja Međunarodnog dana žena, planira dana 
08. ožujka 2019. organizirati za sve mještanke Sv. Kuzma uz harmoniku i gitaru zajedničko 
druženje u Hrvatskom domu Sv. Kuzam. Mještanke su se organizirale i osigurale financije za 
kupnju pića, kolača i ostalog za počašćivanje, Za ovu priliku pripremljen je i prigodan poklon za 
sve žene, koji će žene moći birati između poklona ručno izrađenog na staklu koji se priprema u 
suradnji s predsjednicom penzjonera Drage ili kupljen cvijet u vazi.  
Prijedlog je predsjednika da se nakon održanog izvidi da li su žene zadovoljne provedenim, 
kako bio Vijeće MO Sv. Kuzam za sljedeću godinu planiralo i uvrstilo u programsku aktivnost 
obilježavanje Dana žena i tako osiguralo financijska sredstva za provođenje istog. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
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AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 

 Dana 31.01.2019. predsjednik je obišao teren s Ivanom Šimatovićem iz Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav kako bi ga se upoznalo sa sljedećim: 
- odbačen građevinski materijal kod rampe kod kbr.1. - gospodin Ivan Šimatović obećao da 
će se isto ukloniti.  
- neodgovorno plakatiranje na bukobranu na raskršću Škrljevo i pobacani plakati – tajnica će 
poslati gosp. Šimatoviću mail s slikom s terena. 
- Šimatović obećao bivšem predsjedniku da će zavariti rampu kod Vidikovca – tajnica će ga 
podsjetiti na obećanje i dostaviti mail s slikom s terena. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 

 Dana 05.01.2019. predsjednik, Milan Dragičević, član vijeća i bivši predsjednik i Leo 
Kurilić iz Rijeka Prometa održali su sastanak u tajništvu, te su predsjednik i Leo Kurilić obišli 
teren: 
1. Prema usvojenim prioritetima za 2019.: 
- Izgradnja zida preko puta groblja – dogovoreno je da će predsjednik kontaktirati s 
vlasnikom i upoznati ga s planiranim radovima, te povratno potvrditi Leu Kuriliću suglasnost 
za izvođenje radova. 
- Saniranje kolnika kod gđe. Sriće Nataše koja je prisustvovala pri pregledu na terenu, te 
se složila s izloženim planom radova od strane Lea Kurilića 
2. Prema dobivenim primjedbama mještana: 
- Leo Kurilić upoznat na terenu s štetom koju je prijavila gđa. Ljubica Endrighheti i obećao 
da će se čuti s izvođačima i sanirati štetu na žljebu kuće. 
- Za primjedbu na izvedeno asfaltiranje potražilo se je gosp. Vjekoslava Endrighhetija 
međutim nije bio kod kuće, te je Leo Kurilić obećao da će prilikom dolaska s izvođačima za 
popravak žljeba s gosp. Vjekoslavom E. sagledati njegovu primjedbu. O istom je obaviješten 
gospodin Vjekoslav Endrighheti. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
• Predsjednik informira da nakon što se kontaktiralo s mještanima Rijeka Prometu se je 
uputio dopis u kojem se je zatražilo da se poduzmu sigurnosne mjere za pješake posebice 
dijela Svetog Kuzma od broja 33A do broja 21. U dopisu se je zatražilo da se izvrši snimka 
terena s predstavnicima MO, odredi lokacija, te postavi: pješački prijelaz (vertikalna I 
horizontalna signalizacija), zaštitna metalna ograda za potrebe pješaka, signalizaciju 
ograničenja brzine, te da se izradi zaštitna ograda za okućnicu zgrade na kbr. 23 zbog 
učestalih oštećenja objekata i sugrnosti pješaka. 
Čeka se odgovor nadležnih iz Rijeka Prometa. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
Gospodin Milan Dragičević podsjeća kad se bude održao sastanak s Rijeka Prometom da se 
zatraži zamjena dotrajalih traka na kolniku na cesta u blizini dječjeg parka Placa kao i 
potrebu da se sanira tj. postavi nazad saobraćani znak koji je vjetar otkinuo, a nalazio se je 
uz nogostup kod ulaza u crkvu “Sv. Kuzme i Damjana”. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


