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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,  30.01.2020. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 12 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
12. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.01.2020. s početkom u 08,00 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 11. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvješće o radu Vijeća MO Sv. Kuzam za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2019.  
2. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 

AD 1 
Predsjednik informira da je u obvezi Vijeća izrada Izvještaja o radu Vijeća za proteklu godinu, 
koja se dostavlja Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. Izvještaj sadrži ostvarene aktivnosti 
Vijeća mjesnog odbora iz usvojenog programa i plana rada Vijeća mjesnog odbora za razdoblje 
od 01.01.2019. do 31.12.2019. Izvješće sačinjava; financijske podatke o utrošenim sredstvima 
za pojedine aktivnosti s prikazom izvora sredstava kao i za koje aktivnosti i programe i u kojem 
iznosu su pojedina sredstva korištena, te je temeljem navedenog i pripremljen Izvještaj o radu 
Vijeća MO Sv. Kuzam za 2019. godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godinu 
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AD 2 

 Predsjednik je informirao da je na dječjem prostoru „Placa“ Karnevalska grupa „Kuzmarske 
maškare“ parkirala kamion, koji se inače i prijašnjih godina preuređivao u alegorijska kola za 
sudjelovanje u maškaranoj povorci na Korzu. Međutim prostor je prije par mjeseci uređen, pa se 
Vijeće MO složio da nije primjereno da se na tom mjestu uređuju alegorijska kola, stoga je na 
sjednicu Vijeća MO pozvan gospodin Edvard Mršić, predsjednik Karnevalske grupe „Kuzmarske 
maškare“ koji je obećao da će kamion nakon pripreme biti maknut sa „Place“. 
Članovi Vijeća MO konstatiraju da portun koji se je prijašnjih godina po informaciji gospodina 
Milana Dragičevića, člana Vijeća MO zaključavao, potrebno je zaključavati i dalje, kako se 
prostor dječjeg igrališta i prostor Kiparske radionice ne bi koristio neovlašteno za automobile. 
Isto tako paljenje pusta koji se je do sad održavao na prostoru „Placa“ nije namijenjen za tu 
namjenu, te Karnevalska grupa „Kuzmarske maškare“ moraju ove godine naći neku drugu 
odgovarajuću lokaciju. 
S svime navedenim složio se je gospodin Edvard Mršić, predsjednik Karnevalske grupe 
„Kuzmarske maškare“, te je donesen sljedeći: 
Zaključak: 
Karnevalska grupa „Kuzmarske maškare“ preuzima odgovornost u vrijeme korištenja prostora 
„Placa“ (do 23. veljače 2020.) i vraćanje prostora u prvobitno stanje (čist, uredan i bez 
oštećenja), a za nastale eventualne štete troškove će snositi Karnevalska grupa „Kuzmarske 
maškare“. U vrijeme korištenja predsjednik Karnevalske grupe „Kuzmarske maškare“ obavezuje 
se da će zatvarati i zaključavati portun na ulazu u dječji prostor „Placa“. 
Ove godine prostor „Placa“ neće biti lokacija za paljenja pusta već će Karnevalska grupa 
„Kuzmarske maškare“ pronaći neku drugu odgovarajuću lokaciju. 
 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam zamoliti će gosp. Ivana Šimatovića iz Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav da se odobrili i osigura lokot s 4 ključa za zaključavanje kapije na ulazu u 
dječji park Placa i sportsko igralište na Sv. Kuzmu kako bi spriječili ulazak automobila na 
navedeni prostor. 
 

 Predsjednik Karnevalske grupe „Kuzmarske maškare“ zatražio je da mu se odobri 
korištenje prostora u Hrvatskom domu Sv. Kuzam za održavanje radnih sastanaka u svezi 
pripreme za sudjelovanje na Riječkom karnevalu i obilježavanju paljenja pusta. Prostor bi se 
koristio od 01.02.2020. od 8 sati do 20 sati, 08.02.2020. od 8 sati do 20 sati, 15.02.2020. od 8 
sati do 20 sati, 22. i 23. 02.2020. od 9 sati do 16 sati i 25.02.2020. od 14 sati do 22 sata. 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam suglasno je da se  prostor koristi prema zatraženom. 
Pripremljeni ugovor dostaviti će se u Odjel za gradsku samoupravu i upravu na potpis. 
 
 

 Predsjednik je informirao da s obzirom na novonastalu situaciju vezano za javni prijevoz u 
gradu Rijeci i okolici, a posebno vezano za ukidanje linije br. 9 koja je izuzetno bitna za 
mještane sa područja MO Sv. Kuzam i MO Draga,a s obzirom na dobivene primjedbe i 
nezadovoljstvo mještana ukidanjem linije, zajedno s Mjesnim odborom Draga dostavljen je 
dopis K.D. Autotroleju  
Predsjednik je pročitao dostaljen dopis u kojem je navedeno da je isti upućen s obzirom na 
primjedbe i nezadovoljstvo mještana ukidanjem linije koja im je izuzetno bitna, pogotovo 
školskoj djeci kao i majkama sa manjom djecom, zaposlenima koji rade dvokratno, te starijim 
mještanima. 
Naime navedena linija je povezivala centar Grada sa Dragom i Sv. Kuzmom gdje je zadnja 
stanica tj. stajalište bilo u naselju Baraći (dio naselja koje priprada Sv. Kuzmu odnosno Gradu 
Rijeci). 
Navedeno stajalište bilo je u 1 zoni, uskraćivanjem linije 9 građani Sv. Kuzma su upućeni na 
jedan kilometar pješaćenja do 1 zone gdje će koristiti liniju 25 i 26 ili izraditi skuplje karte za 2 
zonu. Prolazeći taj put do autobusnih linija izlažu se opasnostima prelaskom ceste bez 
obilježenih pješačkih prijelaza i velikog prometnog raskršča gdje su već evidentirane nesreće, 
sa smrtnim ishodom. 
Dešava se da autobusi ujutro u terminu kada učenici idu u školu ne staju na svim stanicama 
kroz Dragu nego mještani moraju čekati drugi autobus. 
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Linije 25 i 26 koje prolaze kroz Dragu i Sv. Kuzam ne voze učestalo te je i zbog nevedenog i 
bila uvedena gradska linija br.9, naši mještani starije životne dobi koji nemaju mogućnost 
korištenja automobila ta je linija bila od velike važnosti. 
Stoga zahtjevamo vraćanje linije br.9 i njeno ukidanje diskriminira mještane Sv. Kuzma i Drage. 
Nedopistivo je da se smanjuje standard prijevoza građanima a istovremeno se dižu subvencije 
K.D. Atotroleja te mještane Sv. Kuzma i Drage samim ukidanjem linija i zapostavljanjem u 
drugim komunalnim segmentima svrstava se u građane drugog reda. 
Molimo također da nam se omogući sastanak i prisustvo odgovirnih osoba iz Autotroleja i 
Direkcije plana i razvoja Grada Rijeke kako bi se našim mještanima objasnilo zašto su upravo 
oni ovim činom diskriminirani. 
 
Nakon što je predsjednik pročitao upućen dopis, gđa. Godana Grdinić postavila je upit da je 
uočila da mali autobus prometuje kroz Sv. Kuzam u pravcu Grada u 7,20 sati, te da li članovi 
Vijeća imaju kakvih službenih saznanja o navedenom.  
Članovi Vijeća su se složili da ne raspolažu informacijom o istom, te je donesen sljedeći  
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam obratiti će se K.D. Autotroleju kako bi se provjerilo i potvrdilo 
da li je uveden predmetni mini bus, te da se pismeno očituju o prometovanju istog kako bi mogli 
obavijestiti građane Sv. Kuzma i Drage. Nadalje uz ovu informaciju koju Vijeće nema, postaviti 
će se i upit od kuda prometuje tj. gdje je prva stanica – stajalište na Sv. Kuzmu. Predložiti će se 
da polazna stanica bude na Baračima koji je dio naselja Sv. Kuzma odakle je kretala ukinuta 
linija br.9. Time bi riješili veliki problem školske djece koja ukidanjem navedene linije 9 idu 
pješke cca. 1 km. do centra Sv. Kuzma na autobusnu stanicu. 
 
 
• Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam je u mjesecu studenom 2019. obavijestilo nadležne u 
HT-u i postavilo upit kada će se započeti s radovima prebacivanja telefonske mreže na 
betonske stupove i eliminiranje stupova koji su van funkcije, a nalaze se u  centru Sv. Kuzma od 
Hrvatskog doma Sv. Kuzam pa prema pučkoj šterni, Placi i uokolo. Telefonska mreža visi na 
sajlama i kad bude jača bura postoji opasnost da će to sve polomiti. Zatražilo se je da se što 
prije riješi navedeni problem. 
Kako Vijeće nije dobilo nikakvu informaciju o realizaciji navedenog, ponovo je postavljeno 
pitanje od strane članova Vijeća te je predloženo da se ponovo zatraži povratna informacija 
kada se planiraju provesti radovi na uklanjanju i rješavanju istog. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno složilo s predloženim.  
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 10,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 
 


