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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-09/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  28.03.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 3 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
3. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 28.03.2019. 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 2. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1.  Izvještaj o realizaciji dodatne programske aktivnosti Vijeća - obilježavanja 

Međunarodnog dana žena  
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik Lorenzo Tommasi informira da je Vijeće Mjesnog odbora u suradnji s mještankama, 
dana 8. ožujka 2019., povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena organiziralo druženje 
mještanki Svetog Kuzma u Hrvatskom domu Sveti Kuzam. 
Veseli skup otvorio g. Lorenzo Tommasi, predsjednik Vijeća MO Sveti Kuzam, pozdravio sve 
mještanke i čestitao im Međunarodni dan žena. Zahvalio se svima na odazivu, te je predstavio 
g. Andreja Poropata, predsjednika Gradskog vijeća grada Rijeke, koji je došao osobno čestitati 
svim ženama njihov dan, te je tom prilikom svakoj ženi poklonio ružu. Na svečanosti bili su 
nazočni i malobrojni muškarci-volonteri koji su se potrudili odsvirati i otpjevati pjesme za 
raspoloženje i ples.Predsjednik konstatira da se ugodno iznenadio koliko se je žena odazvalo i 
kako su se lijepo zabavile. Nakon održanog dobivene su samo pozitivne pohvale o organizaciji. 
Predsjednik je informirao da je prilikom održane svečanosti penzjonera u Dragi na koju je bio 
pozvan, kontaktirao s izvođačima KUD-a iz Bakra – klapom Sklad, koji su voljni učestvovati u  
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nekoj od budućih svečanosti na Sv. Kuzmu, pa je prijedlog da bi se moglo planirati njihov 
nastup u programu obilježavanja Kuzminje. 
Gospodin Milan Dragičević predlaže da se za mještane starije životne dobi osnuje udruga 
penzjonera na Sv. Kuzmu radi lakšeg rada. Predsjednik Lorenzo Tommasi kontaktirati će s 
predsjednicom podružnice umirovljenika Draga kako bi dobio potrebe informacije o mogućnosti 
osnivanja udruga penzionera na Sv. Kuzmu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- Na temelju primjedba koje je dao gosp. Vjekoslav Endrighetti na izvedene radove na sanaciji 
kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kbr. 68, predio Barači,a koji su izvršeni 10. 12.2018., te da se 
nije  proširilo asfaltiranje kolnika iznad vodovodnih cijevi kućnog priključka jer zimi se ledi voda u 
cijevi i zna pucati, održan je dana  27.02.2019. zajednički sastanak na  Baračima na kojem su 
bili prisutni predsjednik, tajnica, Leo Kurilić iz Rijeka Prometa, Višnja Mohorovičić iz Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav i gospodin Vjekoslav Endrighetti. Nakon primjedba koje je 
gosp. Endrighetti iznio, Leo Kurilić odgovorio je da je cesta asfaltirana kako je bio stari asfalt. 
Nadalje nakon kraćih konzultacija dogovoreno je s čim se je gosp. Vjekoslav Endrighetti složio 
da će gđa. Višnja Morhorovičić uputiti dopis Vodovodu i kanalizaciji kako bi postavila upit kada 
se, a prema onome što su odgovorili Vijeću, vremenski planira izvršiti premještaj vodomjera. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- Nakon što je dana 05.03. održan zajednički terenski izvid na kojem su bili prisutni 
predsjednik, Leo Kurilić iz Rijeka Prometa, Vladimir Klobučar iz Rijeka Prometa, mještani Olivio 
Ljubičić, Edvard Mršić i tajnica kako bi se izvidila mogućnosti postave sigurnosne prometne 
signalizacije na dijelu ulice Sv. Kuzam. 
Nakon održanog terenskog izvida gosp. Vlado Klobučar iz Rijeka Prometa uputio je mail Vijeću, 
koj je pročitan, a glasi: vezano uz terenski izvid, te Vaš upit za izradu Prometnog projekta na 
dijelu ulice Sv. Kuzam, a koji bi obuhvaćao postavu prometnog znaka opasnosti sa žutim 
treptačem, izradu pješačkog prijelaza, te horizontalno i vertikalno označavanje raskrižja sa 
bočnom ulicom, dajemo Vam ponudu u iznosu od 10.000,00 kn sa PDV-om. 
Nakon kraće konzultacije donesen je sljedeći  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno da se od gosp. Vlade Klobučara zatraži da se pojasni što znači da 
Vijeću MO daje ponudu s navedenim iznosom. 
- 26.03. održana je u Gradskoj Vijećnici Grada Rijeke za predsjednike i zamjenike VMO 
prezentacija rada mjesne samouprave Grada Rijeke. Prezentaciju je organizirao Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu u suradnji s ostalim odjelima gradske uprave i službama pojedinih 
komunalnih i trgovačkih društava. Većina aktivnosti u radu vijeća vezane su za komunalnu 
problematiku na području grada odnosno mjesnih odbora te je i cilj ove prezentacije bio 
predstaviti način komunikacije i suradnje s odjelima i službama gradske uprave i komunalnih 
društava s kojima se vijeća najčešće susreću u rješavanju problema i potreba građana u 
komunalnoj sferi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno donijelo odluku da se K.D. “Čistoći” uputi dopis u kojem bi 
se zatražilo da se dostavi  informacija o godišnjem Programu i planu čišćenja javnih površina na 
Sv. Kuzmu, kao i Program i plan pranja i dezinfekcije kontejnera za odlaganje kućnog smeća 
kroz mjesto Sv. Kuzam, a koja treba biti adekvatno izvršena - prilikom jednog pranja kontejnera 
sva prljava voda iz kontejnera bačena je na javnu površinu tj. cestu. Isto tako potrebno je 
obavijestiti da je na kontejneru koji se nalazi na adresi Sv. Kuzam između kbr. 30 i kbr.32 ., 
oštećen poklopac i ne može se zatvoriti, a unutrašnjost – dno kontejnera je katastrofalno prljav. 
Traži se da se na postojećem kontejneru popravi poklopac, te opere i dezinficira ili da se 
zamjeni drugim adekvatnim kontejnerom.  
- 14. ožujka dostavljen je mail gosp. Leu Kuriliću u Rijeka Promet kako bi ga se podsjetilo na 
zajednički obilazak terena 05.01.2019. gdje je dobivena informaciju i obećanje da će se stupiti u 
kontakt s tadašnjim izvođačima (tvrtka LE- MIL d.o.o. iz Ozlja) koji prema prijavi mještanke o 
oštećenju limarije i oluke na krovnom dijelu stambenog objekta kbr 69. moraju izvršiti radove na 
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sanaciji istog. Kako isto nije sanirano, a nema se povratna informacija na upit mještanke ni kada 
će se točno riješti, zatražilo se da se poduzmu odgovarajuće radnje da se isto što prije sanira, 
ali da se javi dan prije i Vijeću  kako bi mogli o istom obavijestiti i mještanku gđu. Ljubicu 
Endrighetti. 
Gospodin Leo Kurilić na mail je odgovorio da je izvođač radova obavio očevid, te uzeo potrebne 
mjere oluka. O terminu zamjene krovnog oluka naknadno će se izvijestiti Vijeće. 
Predsjednik konstarira da isto još nije napravljeno. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- Rijeka Promet je u mjesecu veljači – ožujku izvodio radove na sanaciji sustava oborinske 
odvodnje sa kolnika u ulici Sveti Kuzam od kbr. 29 do kbr.34. Odvodnja oborinske vode 
realizirana je iz sredstava redovnog održavanja Rijeka Prometa. Ostao je još zadnji završni sloj 
asfalta i rečeno je da će se danas izvršiti cjelokupno asfaltiranje. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- Predsjednik predlaže da je potrebno obavijestiti Elektorprimorje da je potrebno zamjeniti 
drveni elektro stup koji se nalazi na Sv. Kuzmu preko puta kbr.4. - uz pučku šternu., a koji je 
dotrajao i predstavlja opasnost, a pogotovo uzeći u obzir vremenske uvjete na ovom području 
(jakog vjetra - bure).  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
- Milan Dragičević informira da su se Planom prioriteta Mjesnog odbora Sveti Kuzam u 
prosincu mjesecu 2018. izvodili radovi na uređenju zapadne bankine u Ulici Sveti Kuzam 
nasuprot kućnog broja 45. Obećalo se je da će se ovim zahvatom zadovoljiti svi propisi u djelu 
horizontalne i vertikalne signalizacije, međutim isto nije realizirano. Stoga je njegov prijedlog da 
se dostavi Rijeka Prometu da se navedeno realizira kako bi zahvat bio opravdan i riješen u 
cijelosti. Isto tako upit je u kojoj je fazi izgradnja upojnog bunara s kojim se je započelo s 
radovima u Ulici Sveti Kuzam prije kućnog broja 45 A. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
- Milan Dragičević informira da je Planom prioriteta po Mjesnom odboru Sveti Kuzam stavkom 
26.2. planirana sanacija odvodnje oborinskih voda na malonogometnom igralištu. Stoga je 
njegov prijedlog da se zatraži od gđe. Anđeline Čobić iz Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav potreba informacija na upit da odvodnja oborinske vode s malonogometnog igrališta nije 
riješena. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
 
AD 3 
Dana 13. lipnja 2018. održan je sastanak u K.D. „Kozali“ na kojem su od strane Mjesnog 
odbora prisustvovali tadašnji predsjednik Milan Dragičević i zamjenik predsjednika Zlatko 
Meić. Na sastanku se uz pitanja izgradnje i radova na mrtvačnici Sv. Kuzam, razgovaralo i o 
mogućnosti tri do četiri nova ukopna mjesta na postojećem groblju tako što će se prekopati 
stari grobovi za koje se već niz godina ne plaća grobna naknada. 
Stoga je prijedlog predsjednika da se postavi upit prema K.D. “Kozali” kako bi dobili potrebnu 
informaciju kada će se na mjesnom groblju Sv. Kuzam započeti s izgradnjom grobnica koju 
su bile planirane. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


