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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  18.07.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 7 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
7. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 18.07.2019. s početkom u 18,30 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 6. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2019." na Sv. Kuzmu 
2. Usvojen prijedlog programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2020.  
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
U Hrvatskom domu Sv. Kuzam dana 08. srpnja 2019. održana je svečanost proglašenja 
najljepše okućnice i balkona u mjesnom odboru Sveti Kuzam za 2019. godinu. u kojoj je 
sudjelovalo 32 natjecatelja. 
Komisija za odabir najljepše okućnice i balkona u sastavu članova Vijeća Mjesnog Sv. 
Kuzam nakon uvida i pregleda svih okućnica i balkona, donijeli su jednoglasnu ocjenu da se 
ove godine nagrade svi učesnici u akciji “Birajmo najljepšu okućnicu i balkon” u MO Sv. 
Kuzam 2019., s nagradom u obliku poklon bona u iznosu od 115,00 kn. 
Nagrađeni su: Milena Šipuš, Gordana Frančeskini, Nataša Srića, Lea Blažek, Marija Božić, 
Dora Grašo, Jasna Sandalj, Tatjana Kurević, Jelena Tomić, Snježana Arbanas, Ivanka 
Pavletić, Mirjana Pavletić, Tamara Čače, Meri Devčić, Ankica Kerik, Antica Margan, Melita 
Nižalek, Sandra Sertić, Ljiljana Vlastelić, Senka Šepić, Borka Šestan, Dubravka Šepić 
Grahovac, Marija Radaković, Radojka Grbac, Slavica Pavletić, Marina Šegota, Radojka 
Konestabo, Anka Tommasi, Ivana Sluga, Suzana Arbanas, Klaudio Rundić i Margita 
Marghetti. 
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Razlog takvoj odluci je taj da se akcija održava po dvadeseti put, počela je s osam učesnika, 
a sad ih ima trideset i dva, pa se željelo nagraditi trud svih učesnika koji do sad nisu bili 
nagrađivani. 
Predsjednik gospodin Lorenzo Tommasi u ime Vijeća MO pozdravio je sve prisutne 
mještanke i zahvalio se na njihovom sudjelovanju u akciji, te je svim učesnicima uručio 
priznanje i poklon bon u iznosu od 115,00 kuna koji će moći iskoristiti u vrtnom centru MBM, 
Škurinjska cesta 1. Nadalje je nastavljeno uz prigodno počašćivanje zajedničko druženje 
mještanki. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je uspješno realiziralo planirani program. 
 
 
 
AD 2 
Sukladno uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2020. godinu, Vijeće je izradilo prijedlog 
Programa rada za 2020. i dostavilo ih u Odjel za gradsku samoupravu i upravu prema 
zadanom roku do 20. srpnja 2019.  
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedloge koji će se planirati kao programska 
aktivnost Mjesnog odbora Sv. Kuzam, te temeljem zaključka VMO Sv. Kuzam i pripremljenih 
obrazaca za prijavu programa Mjesnih odbora prijava programa i potraživanje financijskih 
sredstava će glasiti: 
Naziv programske aktivnosti 

 Dan žena (prijedlog potraživanja fin. sredstava u iznosu od 3.000,00 kn) 

 Dan oslobođenja Sv. Kuzma i sjećanje na trinaestoricu streljanih (prijedlog 
potraživanja fin. sredstava u iznosu od 600,00 kn) 

 Obilježavanje Kuzminje (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 4.100,00 kn + 
sufinancirana iz sportskog dijela programa -1.500,00 kn) ) 

 Provođenje akcije „Biramo najljepšu okućnicu i balkon“ (prijedlog potraživanja fin. 
sredstva u iznosu od 2.850,00 kn + potraživanja iz dijela programa poduzetništva 1.500,00 
kn) 

 Obilježavanje Sv. Nikole (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 3.200 kn) 

 Predblagdansko druženje mještana (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
2.400 kn) 

 Program iz kulture (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 3.700 kn + 
potraživanja iz programa kulture 35.000,00 kn – od toga 30.000,00 kn zatraženo je za Izradu 
monografije povodom 20. godina projekta Forma Viva Sv. Kuzam - galerije na otvorenom) 

 Eko akcije (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 150,00 kn + potraživanja za 
osiguranje kontejnera, rukavica, sokova i toplog obroka 1.780,00 kn))  

 U okviru projekta Rijeka Zdravi Grad za sve zainteresirane mještanke srednje i starije 
životne dobi s područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam u Hrvatskom domu Sv. Kuzam 
održavanje besplatnih vježbi za poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje provodi 
Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. 

 Organiziranje mjerenja tlaka i šećera u krvi (dva puta godišnje). 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam za 2020. godinu. 
 
Vijeće MO Sv. Kuzam usvajanjem prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za 2020., ujedno usvaja i prijedlog Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za 2020. kojim će se realizirati predloženi programi po pozicijama proračuna Grada 
Rijeke. 
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AD 3 
 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- Vijeću Mjesnog odbora Sv. Kuzam obratila se je obitelj Krpeta, Sv. Kuzam kbr.17 s 
zahtjevom da bi trebalo zamijeniti stup iza društvenog doma jer postoji mogućnost da se sruši.  
Vijeće MO je obavijestilo T-Com da je potrebno zamijeniti drveni tel. stup koji se nalazi uz 
parking iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam, Sv. Kuzam kbr.19 i ulaza u obiteljsko dvorište Sv. 
Kuzam kbr.17. 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Vijeću Mjesnog odbora Sv. Kuzam obratila se je obitelj Krpeta, Sv. Kuzam kbr.17., s 
primjedbom da kontejnere koji se nalaze na Sv. Kuzmu preko puta kbr.17 potrebno je oprati i 
dezinficirati. 
Vijeće MO dostavilo je K.D. „Čistoći“ dobiveni zahtjev, te navelo da je zahtjev opravdan i da je 
potrebno što prije zatraženo i izvršiti. U prilogu je dostavljeno kako bi se podsjetilo da je 
postavljen upit Vijeća MO za dobivanje informacije o programu i planu pranja i dezinficiranja 
kontejnera za odlaganje kućnog smeća koji je Vijeće zatražilo kako bi imao odgovor na upit 
mještana. 
K.D. Čistoća dostavila je odgovor u kojem je navela da se posude tretiraju specijalnim 
sredstvom za suzbijanje neugodnih mirisa, koji ima produljeni učinak na same uzroke 
neugodnih mirisa. Naime, spremnici se ne peru i ne dezinficiraju, upravo zato što se tretiranje 
navedenim sredstvom pokazalo trajnijim i dugoročnijim rješenjem. 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je primilo na znanje, te je donijelo mišljenje da se  ponovo obrati K.D. 
Čistoći jer je Vijeće MO Sv. Kuzam mišljenja da i dalje stoji problem koji je mještanin naveo, te 
je pitanje Vijeća MO ako su se po navedenom u odgovoru posude tretirale specijalnim 
sredstvom za suzbijanje neugodnih mirisa kada je to učinjeno i da li Vijeće može dobiti plan 
kada se navedeno inače u Sv. Kuzmu provodi. 
 
- Temeljem postavljenog upita od strane Vijeća i dobivene informacije da je u planu saniranje 
oštećenja na kolniku na cesti koja vodi od Sv. Kuzma kbr.12 prema mjesnom groblju i dalje 
prema obalnoj radio stanici, dobivena je povratna informacija od Komunalnog redara da je 
obišao s izvođačima navedenu lokaciju kako bi ih  uveo u radove za realizaciju. 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Predsjednik predlaže da se Vijeće Mjesnog odbora obrati pismeno Rijeka Prometu u kojem 
će se navesti da su članovi Vijeće i mještani izrazili nezadovoljstvo s rješavanjem komunalnih 
problema na Sv. Kuzmu, a koji su prijavljeni (uklanjanje nepoželjne vegetacije, čišćenje rešetki 
oborinske vode), stoga će se zamoliti za jedan zajednički sastanak na kojem bi se dale 
informacije koje su potrebne za mještane. 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je sulasno s predloženim. 
 
- Predsjednik nadalje konstatira da je potrebno obratiti se i Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav u svezi nepoželjne vegetacije koju je potrebno uklonit s uređenih javnih 
površina na Sv. Kuzmu jer mještani i djeca nisu u mogućnosti iste koristiti. Zatražiti će se da se 
što hitnije izda nalog da se pokosi trava na sljedećim lokacijama: 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 skulpturu na 
ulazu u crkvu Sv. Kuzme u Damjana,  iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam, u spomen parku Sv. 
Kuzam. Isto tako naglasiti će se da se predsjednika obavijesti o vremenu izvođenja radova, te 
da stoji na raspolaganju za zajednički izlazak na teren i  za moguće upite.  
Nadalje obavijestiti će se da postoji potreba što hitnije košnje nepoželjne vegetacije oko dječjeg 
parka na Baračima koji se nalazi uz kbr.52, te uklanjanje naraslog korova u samom parku gdje 
su dječje sprave. 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
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- Odjelu gradske uprave za komunalni sustav potrebno je obratiti se kako bi se zatražila  
pomoć pri rješavanju problema koji uzrokuje košara (zelena) od smeća koja se nalazi iza 
Hrvatskog doma Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19., a koja se ne redovito prazni pa smeće završava 
uokolo na parkingu. Zatražiti će da se ista redovito čisti ili ako ne postoji ta mogućnost da se ista 
ukloni. 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
- Radovi na uređenju mrtvačnice su pri kraju pa će se zatražiti od K.D. Kozale  da se dostavi 
službena informacija kad budu završeni radovi i kada bi  mrtvačnica Sv. Kuzam mogla biti u 
uporabi. Nadalje je pitanje u svezi potrebe sanacije i uređenja spomenika – kosturnice 
trinaestorice streljanih, da li je u mogućnosti urediti je, pošto godinama nije uloženo u njezino 
održavanje. Isto tako Vijeće MO je mišljenja da na mjesnom groblju Sv. Kuzam ima mogućnosti 
da se izrade još 3 ukopna mjesta, te članovi Vijeća stoje na raspolaganju za zajednički obilazak, 
kako bi na terenu pokazali prijedložene lokacije. 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je sulasno s predloženim. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od čatiri (4) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


