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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-9 
Rijeka,  16.05.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 5 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
5. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 16.05.2019. s početkom u 16,30 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 4. 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 2020. godinu  
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 

AD 1 
Predsjednik Lorenzo Tommasi informira članove Vijeće da nakon objavljenog javnog poziva 
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, u tajništvu nije zaprimljeno niti jedan zahtjev mještana.  
Nakon što predsjednik postavlja upit članovima Vijeća da li imaju neki prijedlog prioriteta koji bi 
se uvrstio u plan kroz 2020., 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 2020. godinu: 
1. Povećanje stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 

25 do kućnog broja 45 A (izrada projekta i njegova realizacija) 
2. Sanacija kolnika u ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 21 do kućnog broja 3 (do podvožnjaka)  
3. Sanacija kolnika u ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18A do mjesnog groblja Sv. Kuzam 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam za 2020. godinu. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje informacije o pristiglim odgovorima nadležnih službi 
temeljem zaključka Vijeća s prošle sjednice Vijeća: 
- U svezi upita o stanju radova u Ulici Sveti Kuzam kod kbr.45., gosp. Leo Kurilić iz Rijeka 
Prometa očitovao se je da će postavu vertikalne signalizacije u predmetnoj ulici nastojati 
realizirati u što mogućem kraćem roku. O terminu početka izvođenja radova naknadno će se 
izvjestiti Vijeće. Napominje da su radove na poboljšanju odvodnje oborinske voda završili. 
Što se tiče postave zaštitne ograde na mjestu gdje je saniran potporni zid ceste u naselju 
Baraći, napominje da je izvođača radova koji za Rijeka Promet obavlja poslove održavanja 
ograda obvezali da predmetnu lookaciiju uvrsti u prioritet. O točnom terminu postave ograde 
naknadno će se izvjestiti Vijeće. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- Jukić Lovrić Jelena iz Direkcije za komunalno redarstvo očitovala se vezano za postavljen 
upit te dostavila dodatno očitovanje iz kojeg u bitnom proizlazi da su stupići postavljeni na 
zemljištu u privatnom vlasništvu, a što je stranka potkrijepila geodetskim elaboratom koji je 
predočen na uvid komunalnom redaru. Sljedom navedenog ne postoji daljnja osnova za 
postupanje komunalnog redarstva. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- K.D. Kozala u svezi postavljenog upita u svezi potrebe uređenja novih ukopnih mjesta na 
groblju Sveti Kuzam očitovala se je da su započeli s radnjama da se oslobode određena grobna 
mjesta, nakon čega će usljediti njihovo uređenje izgradnjom novih nadgrobnih spomenika. K.D. 
Kozala planira u ovoj godini opremiti 3 grobna mjesta i to po jedno do kraja lipnja, rujna, 
odnosno prosinca 2019. 
Tijekom ove godine glavnu aktivnost usmjerili su prema radovima sanacije zgrade mrtvačnice 
na groblju, ukupne vrijednosti 149.600,00 kn koji bi prema planu trebali biti dovršeni do kraja 
mjeseca lipnja 2019. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- Ivanu Šimatoviću iz Odjela gradske urpave za komunalni sustav prijavljeno je da je na 
sportskom igralištu Sv. Kuzam uočeno da ima puno razbijenog stakla koje bi trebalo hitno 
pomesti Gospodin Šimatović izdao je nalog K.D. Čistoći. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- Leu Kuriliću iz Rijeka Prometa dostavljena je prijava da na Sv. Kuzmu  postoji potreba za što 
hitnijim uklanjanjem nepoželjne vegetacije uz ceste: koja vodi kroz centar Sv. Kuzma od kbr.21 
do kbr.3 / prostor oko pučke šterne / uz cestu od pučke šterne do kbr. 14 /  uz parking iza 
Hrvatskog doma Sv. Kuzam, kbr.19 / uz cestu koja vodi od kbr.29 dokbr. 40 tkz. Ketina / uz 
cestu od kbr. 40 do izlaska na glavnu cestu / uz dionicu postojećeg nogostupa i uz cestu od 
centra Sv. Kuzma prema raskrisnici Škrljevo / uz cestu od kbr,49 prema i uz autobusnu stanicu 
do kbr.52 B / od kbr.52 do kbr.58 / od kbr.58 do pružnog prijelaza / uz javne stepenice kbr.68 i 
71 i uz put do pružnog prijelaza / uz cestu od pučke šterne prema mjesnom groblju i dalje 
prema obalnoj radio stanici. 
Zatraženo je da se Vijeće obavijesti o vremenu izvođenja radova, te je dana informacija da 
Vijeće MO Sv. Kuzam stoji na raspolaganju za zajednički izlazak na teren i za moguće upite. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- Zoranu Tadiću iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav dostavljena je prijava da na 
Sv. Kuzmu  postoji potreba za što hitnijim uklanjanjem nepoželjne vegetacije u dječjem parku 
Placa / na sportskom igralištu Sv. Kuzam i s ograde igrališta / s prostora Kiparske radionice i 
joga / u parku Vidikovac i oko postavljenih skulptura „copa“ i „ognjište“ u neposrednoj blizini / uz 
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skulpturu na ulazu u crkvu Sv. Kuzme u Damjana / iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam / spomen 
park Sv. Kuzam / uklanjanje nakošenog stabla u dječjem parku Placa. 
Zatraženo je da se obavijesti o vremenu izvođenja radova, te je dana informacija da Vijeće MO 
Sv. Kuzam stoji na raspolaganju za zajednički izlazak na teren i  za moguće upite. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
- Anđelini Čobić iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav dostavljana je prijava da je 
potrebno sanirati dvije klupe postavljene iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam – na jednoj fali dvije 
letve, a na jednoj fali jedna letva, te ih je potrebno ofarbati kako bi se zaštitile od propadanja. 
Isto tako klupu na Vidikovcu potrebno je ofarbati kako bi se zaštitile od propadanje te klupe u 
dječijem parku Placa potrebno je ofarbati kako bi se također zaštitile od propadanja. Odgovor 
gđe. Anđeline Čobić je da će se izdat nalog za otklanjanje nedostataka, međutim kako imaju 
veliki broj dječijih igrališta, a nedostatci se otklanjaju po prioritetnosti, moli se Vijeće za 
razumijevanje. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
AD 3 
Vijeće Mjesnog odbora "Sv. Kuzam" u svom je Programu rada za 2019. godinu predvidjelo 
provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon". Akcija je započela na način da je Odjel 
za gradsku samoupravu i upravu za sve mjesne odbore objavio u Novom listu obavijest i poziv 
za sve zainteresirane mještanke da prijave svoje okućnice i balkone i prozore u vremenu od 06. 
do 17. svibnja 2019. Informacija i poziv o istom postavljena je i na web stranicama Sv. Kuzma.  
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


