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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,  27.02.2020. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 13 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
13. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 27.02.2020. s početkom u 15,30 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 12. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Informacija o provođenju programa iz kulture – otvaranje izložbe slika autorice Nine 
Lepenik  
2. Dogovor oko realizacije planirane programske aktivnosti pod nazivom obilježavanje 
Međunarodnog dana žena 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 

AD 1 
Predsjednik informira da je u suradnji s K.D. Sv. Kuzme i Damjana trebala biti održana izložba u 
12 mjesecu prošle godine, međutim bila je opravdano ogođena jer je voditelj projekta bio iz 
zdravstvenih razloga spriječen u pripremama programa, stoga se je sve prolongiralo i pripremilo 
da se izložba slika umjetnice Nine Lepenik održi danas 27. veljače 2020. u galeriji doma Sv. 
Kuzam. Izložba je već postavljena, te predsjednik moli članove Vijeća da ako budu u 
mogućnosti da se odazovu i posjete večerašnju izložbu. Zainteresirani mještani moći će 
pogledati izložbu do 27.03.2020. za što je K.D. Sv. Kuzme i Damjana potpisalo ugovor o 
korištenju prostora, te je dobivena suglasnost od odjela za gradsku samoupravu i upravu o 
unosu slika u prostor. 
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Nadalje u planu su za postavu u mjestu dvije gotove skulpture, zamisao je da jedna bude 
postavljena u naselju Ketina, pa je potrebno prvo kontaktirati mještane u Ketinoj. 
Na prostoru kod kolosjeka, uz prostor gdje je već postavljena skulptura “ognjišće” postaviti će se 
druga izrađena skulptura. Izradu postamenta za postavu skulpture sponzorirati će mentor gosp. 
Grubišić. 
O planu i daljnjem tijeku poduzetog za postavu navedenih skupltura K.D. “Sv. Kuzme i 
Damjana” dostaviti će Vijeću MO dopis.  
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik informira da je Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam u svom programu rada za 2020. 
planiraju provođenje programa pod nazivom Dan žena. Međutim zbog općeg stanja zabrinutosti 
mještana u svezi pojave coronavirusa prijedlog je da se datum provođenja navedenog 
programa prolongira, te da se planirani program provede u mjesecu travnju ili kada se ocjeni da 
je isto moguće provesti. 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam se slaže s prijedlogom, te će se s navedenom odlukom 
obavijestiti ravnateljica za Mjesnu samoupravu. 
 
 
AD 3 
• Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam ponovo je uputilo mail 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.  
Kako do sada na postavljeni upit nije dobivena nikakva povratna informacija prijedlog je 
predsjednika da se sačeka dva tjedna, pa će se pokušati kontaktirati s nadležnima. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo s predloženim.  
 
 
• Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam ponovo se je obratilo gosp. Ivanu Šimatoviću i gosp. 
Zoranu Tadiću iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav kako bi se zatražilo za pomoć pri 
rješavanju koji uzrokuje košara od smeća koja se nalazi iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam a koja 
se ne redovito prazni pa smeće završava uokolo na parking. Zatraženo je da se izvidi 
mogućnost da se ista redovito čisti ili ako ne postoji ta mogućnost da se ista ukloni. 
Isto je realizirano te je košara za smeće uklonjena. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 

 Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam uputilo je mail Direkciji komunalnog redarstva kako bi ih 
se obavijestilo o nastalom kom. neredu tj. odbačenom smeću, uočenom na lokaciji na kraju puta 
koji mještani nazivaju Njivina (put koji vodi od kbr.27). Zatraženo je da se isto sanira, te je 
navedeno da predsjednik stoji na raspolaganju za zajednički obilazak pri rješavanju istog.  
 
 

 Gospodin Milan Dragičević informira da je u svezi rješavanja struje u kučici na Placi do 
sada bio predstavnik iz Elektroprimorja,  te je napravljeno primarno dovođenje stuje u kućicu i s 
vanjske strane ormarića. Ono što je potrebno napraviti je srediti struju u kućici i čeka se da dođu 
nadležni iz Grada. Za daljnje vođenje i rješavanje ovog pitanja zaduženi su Milan Dagičević i 
Zlatko Meić koji će obaviještavati Vijeće o daljnjem rješavanju navedenog. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
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 Predsjednik je informirao da se je preko gospodina Zlatka Meića predsjednika K.D. Sv. 
Kuzme i Damjana” obratila Čakavska katedra Bakarskog kraja, s zahtjevom da bi u Hrvatskom 
domu Sv. Kuzam održali program - sjećanje na Tomislava Pavletića. Za sutra je sazvan 
sastanak na kojem će biti prisutni predsjednik Vijeća MO, predsjednik K.D. Sv. Kuzme i 
Damjana” te članovi Čakavska katedra Bakarskog kraja kako bi se dobile konkretnije informacije 
o samom programu, te što se traži ili kakvu pomoć očekuju od Vijeća MO. Nakon dobivenih 
informacija predsjednik će o istom informirati Vijeće MO. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 

 Gosp. Milan Dragičević daje prijedlog da kad se završe radovi na izradi nadstešnice da se 
organizira s mještanima održavanje boćarskog turnira u kojem bi sudjelovali muški i ženski 
parovi a uz korištenje joga stekla bi se navika da postoji prostor koji je napravljen za odmor i 
druženje mještana. 
Predsjednik podržava ovaj prijedlog i izražava želju da bi volio da mladi više koriste prostorije 
Hrvatskog doma Sv. Kuzam za razna sporto rekreativna druženja. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam suglasno je s predloženim. 
 
 

 Predsjednik je informirao da je u svezi postavljenog upita Vijeća prema K.D. Autotroleju o 
informaciji koju Vijeće nema a uočeno je da mali autobus prometuje kroz Sv. Kuzam u pravcu 
Grada u 7,20 sati, zaprimljen je mail iz K.D. Autotroleja u kojem gđa. Krisitina Prijić, specijalist 
za odnose s javnošću navodi sljedeće: 
Navedeni minibus je ispomoć na linijama 25 i 26., te prometuje od Svetog Kuzma za Rijeku u 
jutarnjem terminu u 7,20 sati. Što se tiče djece, isti mogu koristiti linije 25 i 26 sa valjanom 
katrom zone 1 Škrljevo kapelica. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 

 Nadalje predsjednik informira da je na dopis Vijeća u svezi primjedbe o ukidanju linije br.9 
od Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje dobiven 
sljedeći odgovor: 
Redukcija linija nastala je na području cijelog Grada radi stanja K.D. Autotroleja kao nužnih 
mjera za održavanje cjelokupnog javnog prijevoza na čitavom području grada i na širem 
području grada o čemu ste upoznati putem javnih medija. Ovo su bile nužne mjere kako bi se 
održao javni prijevoz. 
Odlukom o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i 
Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i 
Matulji (Sl.PGŽ 1/98) kojom se uređuje javni prijevoz putnika, prema čl. 5 otvaranja nove linije, 
ukidanje ili skraćivanje postojeće linije u skladu s potrebama korisnika i mogućnostima 
prijevoznika utvrđuje Skupština prijevoznika. 
Prema odluci, linija 9 je ukinuta a sve temeljem raspoloživih financijskih sredstava grada. Ovom 
linijom su se uglavnom koristili stanovnici Bakra, u manjoj mjeri stanovnici Grada Rijeke, što je 
vidljivo iz validacije karata koje su prodane, odnosno koje su zabilježene na putnim automatima 
vozila javnog gradskog prijevoza. Za prijevoz putnika i školaraca, osobito u jutarnjim terminima 
za ispomoć se koristi još jedan autobus (ili eventualno minibus). Njegovo kretanje je od centra 
grada do stanice u Sv. Kuzmu gdje je moguće okretanje autobusa (ukoliko je na raspolaganju) 
a ne do stanice Baraći, gdje je moguće orketanje samo vozila minibusa, te se sva djeca mogu 
ukrcati na stanici u Sv. Kuzmu kod kapelice. 
Budući da je ova linija bila samo pomoćna linija kojom su se uglavnom koristili putnici Bakra, te 
kako je preuzimanje putnika izvršeno autobusom uz ispomoć, za sada stanje ostaje 
nepromijenjeno. 
 
Nakon gore pročitanog teksta članovi Vijeća MO se ne slažu s odgovorom iz razloga što je 
navedeno da su autobus koristili stanovnici Bakra što nije istina jer autobus br.9 vozio je samo 
na području Grada Rijeke (administrativne granice Grada Rijeke), a smatra se da bi Odjel 
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gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje trebao znati da mještani 
Sv. Kuzma su građani Grada Rijeke iako im je adresa, poštanski broj Škrljevo, pa su onda oni 
pregledom validacije karata koje su prodane, odnosno koje su zabilježene na putnim 
automatima vozila javnog gradskog prijevoza uvrstili mještane Sv. Kuzma u stanovnike Bakra. 
Predsjednik će pripremiti za sljedeću sjednicu Vijeća prijedlog dopisa s gore navedenim 
primjedbama kako bi se nakon što Vijeće usvoji dopis, isti dostavio gore navedenoj nadležnoj 
službi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo s predloženim. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 
 


