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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  25.04.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 4 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
4. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 25.04.2019. 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  

 Vjekoslav Endrighetti, mještanin 

Sjednici nisu bili nazočni: 
  

 
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Dogovor oko prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2020. godinu  
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik Lorenzo Tommasi informira članove Vijeće da 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 1. travnja do 19. 
travnja 2019., a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani su mogli dostaviti u mjesni odbor, 
osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, kao i putem 
jednostavnog online obrasca. U pozivu je bilo navedeno da se mogu predlagati projekti poput 
izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih 
čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, uređenje kolnika, 
izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih 
deponija i sl. Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize mogućnosti realizacije. 
Naime, Grad Rijeka ova uređenja može realizirati na javnim površinama i zemljištima koja su u 
vlasništvu Grada stoga obrada prijedloga obuhvaća i te provjere.  
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Na temelju pristiglih prijedloga, vijeća mjesnih odbora izradit će program i utvrditi prioritete u 
rješavanju koji će po njihovom usvajanju na Gradskom Vijeću činiti sastavni dio Plana 
raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području mjesnih odbora u 2020. godini.  
Prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2020. godinu potrebno je usvojiti do 15.05.2019., a kako nije MO 
Sv. Kuzam zaprimio niti jedan prijedlog od strane mještana, predsjednik zamoljava članove 
Vijeća da razmisle o mogućim prijedlozima do sljedeće sjednice Vijeća na kojem će se definirati 
konačni prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području MO Sv. Kuzam za 2020. godinu. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- Dana 18.04.2019. godine realizirani su radovi na poboljšanju odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 53. Radovi se izvode shodno planu prioritrta po Mjesnom 
odboru Sveti Kuzam iz 2019 godine. Izvođač radova je tvrtka Ružić graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke. 
Ostalo je izvršiti asfaltiranje završnoj sloja asfalta. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Temeljem postavljenog upita prema gđi. Anđelini Čobić iz Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav da se odgovori kada će se prema planu prioriteta za Mjesni odbor Sveti 
Kuzam za 2018. započeti s radovima na sanacija odvodnje oborinskih voda na 
malonogometnom igralištu, predsjednik i gđa. Anđelina Čobić obišli su teren i objašnjen je plan 
tehničke izvedbe radova. Dobiven je odgovor da je izvođač uveden u posao, te će se radovi na 
odvodnji voda s igrališta u Sv. Kuzmu izvesti u narednih mjesec dana. 
- Nadalje postavljen je upit da se pojasni prilikom realizacije plana prioriteta za Mjesni odbor 
Sveti Kuzam za 2019. koje se dječije sprave planiraju zamjeniti. Gđa. Anđelina Čobić dostavila 
je slike u svezi postavljenog upita kao i pojašnjenje da će se zamjeniti tobogan i klackalica uz 
napomenu da još nisu ugovoreni radovi, te će se točno znati cijene i sprave po završetku 
postupka ugovaranja o čemu će Vijeće biti pravovremeno obaviješteno. 
 
- Gospodin Milan Dragičević postavlja upit u svezi zida u Baračima kada će se postaviti 
obećana ograda. U dogovoru s Vijećem mjesnog odbora Sv. Kuzam u mjesecu travnju 2017. 
izgrađen je zid u naselju Baraći, međutim nikada nije postavljena planirana ograda.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim, te će se dostaviti upit prema Rijeka Prometu kako 
bi dobili potrebnu informaciju da li će obećana i planirana ograda biti postavljena. 
 
- Predsjednik predlaže da je potrebno obavijestiti Elektorprimorje da je potrebno zamjeniti 
drveni elektro stup koji se nalazi na Sv. Kuzmu preko puta kbr. 3 (u dvorištu obitelji Tomić), koji 
je dotrajao i predstavlja opasnost, a pogotovo uzeći u obzir vremenske uvjete na ovom području 
(jakog vjetra - bure). kao i izvidjeti lokaciju premještaja stupa iz privatnog dvorišta. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
- Temeljem zatraženog pojašnjenja od gosp. Vlade Klobučara iz Rijeka Prometa u svezi dane 
ponude 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), dobiven je odgovor da ponuđena cijena 
koštanja izrade projekta, kao i njegova realizacija ulaze u trošak prioriteta mjesnog odbora. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim, te će se izrada Prometnog projekta na dijelu ulice 
Sv. Kuzam uvrstiti u prijedlog prioriteta Vijeća MO Sv. Kuzam za 2020. godinu. 
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- Temeljem postavljenog upita Direkcija komunalnog redarstva dostavila je očitovanje nakon 
izvršenog očevida u kojem je navedeno sljedeće: kontrolom na terenu i prema dostupnim 
informacijama utvrđeno je da je Rijeka Promet putem svog izvođača izvršio asfaltiranje 
prilaznog puta na lokaciji Sv. Kuzam kbr.66-68, te da je stanar sa kbr.68., gosp.Bruno Jurjević 
postavio metalne stupiće prema rubu novoasfaltirane površine označivši time granice zemljišta 
u svom vlasništvu koje namjerava ograditi, a za koju svrhu je angažirao ovlaštenu geodetsku 
firmu. Radovi na asfaltiranju prilaza su se izvodili prema planu komunalnih prioriteta mjesnog 
odbora Sveti Kuzam krajem 2018. god. za što u ovoj Direkciji nije bilo nikakvih saznanja. 
Asfaltiranim prilazom mogu se nesmetano koristiti stanari kbr.66 i 68.   
Nakon kraće konzultacije članova Vijeća donesen je sljedeći  
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo da se ponovo obrati Direkciji komunalnog redarstva  
jer je Vijeće MO Sv. Kuzam mišljenja da je u odgovoru navedeno sve ono što je bilo i poznato, a 
očekivalo se je po izlasku komunalnog redarstva utvrđivanje činjenica da li su stupići postavljeni 
na privatnom ili gradskom zemljištu, te da li je došlo do povrede prava. Kako se to nije 
odgovorilo očekuje se da se u ponovnom očevidu isto utvrdi, te da ukoliko se radi o uzurpaciji 
gradskog zemljišta naloži se uklanjanje istih. 
 
Predsjednik podsjeća da na dopise koji su upućeni prema K.D. Kozali (izgradnja grobnica koje 
su bile planirane) i prema Rijeka Prometu (postava planirane vertikalne signalizacije u Ulici 
Sveti Kuzam kod kbr.45 ) nije dobivena povratna informacija, pa je prijedlog da im se Vijeće 
ponovo obrati s požurnicom kako bi dobili potrebnu informaciju na navedeni upit. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno suglasno s predloženim. 
 
 
Predsjednik je upoznao da je na sjednicu Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam pozvan gospodin 
Vjekoslav Endrighetti koji se obratio Vijeću MO s primjedbama na izvedene radove na sanaciji 
kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kbr. 68, predio Barači,a koji su izvršeni 10. 12.2018.  
Predsjednik informira članove Vijeća, da je isto tako zatražio premještaj postojećih vodomjernih 
okana bliže stambenim objektima na adresi Sv. Kuzam 65, 67 i 69. 
 
Stoga predsjednik daje kratki osvrt na dosad učinjeno u svezi danih primjedbi mještana: 
Dana 27.02.2019. održan je zajednički obilazak terena na kojem su bili nazočni predsjednik, 
tajnica, Leo Kurilić iz Rijeka Prometa, Višnja Mohorovičić iz Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav i mještanin Vjekoslav Endrighetti, te je na terenu nakon kraćih konzultacija 
dogovoreno, a s čim se je gosp. Vjekoslav Endrighetti složio da se neće ići na proširenje asfalta 
gdje su postojeće vodovodne cijevi , već će gđa. Višnja Morhorovičić uputiti dopis Vodovodu i 
kanalizaciji kako bi dobila informaciju kada se, a prema onome što je odgovoreno Vijeću, planira 
vremenski izvršiti premještaj vodomjera. Međutim kako su i dalje usljedili upiti gosp. Vjekoslava 
Endrighettia, a kao ni mještanin ni Vijeće nije imalo nikakvu potvrdu da je obećani dopis poslan, 
pa je to učinilo Vijeće MO i zatražilo od Vodovoda i kanalizacije informiraju kada će se započeti 
s radovima premještaja postojećih vodomjera bliže stambenim objektima Sv. Kuzam 
kbr.65.,67.,69. 
 
K.D. Vodovod i kanalizacija dostavila je odgovor u kojem je navedeno sljedeće: u ovoj godini 
planira se započeti s izradom projektne dokumentacije za dogradnju sustava javne vodoopskrbe 
kojom će se stvoriti uvjeti za premještaj postojećih vodomjernih okana bliže stambenim 
objektima na adresi Sv. Kuzam 65, 67 i 69. 
Početak gradnje nedostajućeg vodovodnog ogranka ovisan je o dinamici ishođenja potrebnih 
dozvola (lokacijske i građevinske) te postupcima nabave – odabira izvođača radova, nadzora i 
koordinatora zaštite na gradilištu, koji se pokreću po osiguranim novčanim sredstvima. 
Žao nam je što iz spomenutih razloga u ovom trenutku nismo u mogućnosti točnije odgovoriti na 
postavljeno pitanje - kada će započeti izvođenje radova.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje, te je s dobivenim odgovorom upoznat i gospodin 
Vjekoslav Endrighetti. 
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Nakon izloženog pozvan je gospodin Vjekoslav Endrighetti koji je izrazio želju da bi na sjednici 
Vijeća MO Sv. Kuzam iznio i pojasnio primjedbe koje ima na izvedene radove na sanaciji 
kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kbr. 68, predio Barači,a koji su izvršeni 10. 12.2018. 
 
Članovi Vijeća su gosp. Vjekoslava Endrighettija saslušali, te nakon svega iznesenog i 
zajedničkog usuglašavanja definirane su primjedbe koje treba zatražiti da se riješe: 
- Dio novog asfalta koji je postavljen na nizbrdici potrebno je ohrapaviti (grubi asfalt) kako bi 
nizbrdica bila sigurnija kako za pješake tako i za automobile 
- Riješiti tok oborinske vode koja nakon asfaltiranja trenutno sva ide u dvorište gosp. Vjekoslava 
Endrighettija, Sv. Kuzam kbr.67. i uz stambeni objekt kbr.65. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složio da će se dostaviti Rijeka Prometu mail u kojem će se 
zatražiti da se održati još jedan sastanak na terenu zajedno s Vijećem Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam i mještaninom, kako bi pokušati zajednički konačno riješiti dvije definirane primjedbe.  
Isto će se navesti da Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam stoji na raspolaganju za zajednički 
izlazak na teren, te za moguće upite i kontakt s mještanima i njihovim prijedlozima. 
 
 
AD 3 
- Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da su telefonski bili upoznati 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 20. travnja i 11. svibnja 2019. (do 0,03 sata), zbog organiziranja party-a. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je putem telefona dalo pozitivno mišljenje da se odobri produženje radnog 
vremena ugostiteljskom objektu «Joks» za tražene dane, a u svrhu organiziranja party-a uz 
napomenu da u slučaju da u nekim od tih dana dođe do remećenja javnog reda Vijeće zadržava 
pravo da povuče ove suglasnosti. Odjelu gradske uprave za poduzetništvo dostavio se dopis s 
navedenim zaključkom.  
 
 
- I ove godine blagdan zaštitnika Grada Rijeke Svetog Vida obilježit će se sportskim susretima 
mjesnih odbora u disciplinama: briškula i trešeta, potezanje konopa i boćanje i to na terenu 
Športskog društva Zamet, na adresi Obitelji Sušanj 2. Predviđeni termin odvijanja sportskih igra 
je 01. lipnja 2019. (subota), a rok za prijavu ekipe u pojedinoj sportskoj disciplini je do 30. 
travnja. Predsjednik.upoznaje nazočne da se je za sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih 
odbora povodom dana Svetog Vida do sada učestvovala boćarska ekipa, a koridinator i 
predstavnik MO Sv. Kuzam bio je Milan Dragičević. Prijedlog je da i nadalje koordinator ostane 
gospodin Milan Dragičević, te da kontaktira s mještanima koji su do sada sudjelovali u boćarskoj 
ekipi s područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam u sportskim susretima mjesnih odbora povodom 
dana Svetog Vida te da se izvidi mogućnost da sudjeluju i ove godine. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiti (4) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


