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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-6 
Rijeka,  25.03.2021. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 24 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
24. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 25.03.2021. s početkom u 9,00 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 23 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Informacija o provođenju javnog poziva mještanima za prijedlaganje komunalnih 

prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2022. godinu  

2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 
AD1 
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 je otvoren od 10. do 31. ožujka 
2021., 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 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 
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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.  
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 2022. godini.  
Predsjednik moli članove Vijeća da razmisle o mogućim prijelozima do sljedeće sjednice 
Vijeća na kojem će se definirati konačni prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrasturkture na području Sv. Kuzma za 2022. godinu. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
AD2 
Predsjednik informira članove Vijeća o sljedećem: 

 Dostavljena je prijava prema Odjelu gradske uprave za komunalni sustav: 
- na sportskom igralištu  na Sv. Kuzmu uočeno je da je potrebno ofarbati ploču od koševa i 
zamijeniti mrežu. 
Dobivena je povratna informacija da je izdan nalog po prijavljenom. 
- u dječjem parku Placa na Sv. Kuzmu uočeno je da je potrebno ofarbati postojeće dvije 
klupe kao i daske za sjedenje koje se nalaze kod postavljene skulpture na ulazu u park. 
Dobivena je povratna informacija da je izdan nalog po prijavljenom. 
- u parku Vidikovac na Sv. Kuzmu uočeno je da koš od smeća nije ukopan – betoniran u 
zemlju, pa je zatraženo da se isti učvrsti.  
Dobivena je povratna informacija da je izdan nalog po prijavljenom. 
Prijedlog je gosp. Milana Dragičevića da se isti koš koji je sada na sredini premjesti skroz 
desno čime će se možda spriječiti daljnje devastiranje. 
Zaključak  
VMO Sv. Kuzam  jednoglasno se složio s predloženim, te će zatražiti da se koš učvrsti – 
betonira u kutu ograde. 
- Dostavljena je prijava da na cesti koja vodi prema mjesnom groblju Sv. Kuzam i dalje 
prema bivšoj obalnoj radio stanici postoje dva bunara koja su bila obilježena znakom 
upozorenja, međutim uočeno je da nedostaje tabela na prostoru drugog bunara koji se nalazi 
uz cestu odmah iza mjesnog groblja, pa je zatraženo da se ponovo postavi tabela upozorenja 
uz vegetacijom zaraslo postojeće bunarsko okno radi opasnosti – pada u takav neobilježeni 
bunar (potrebna tabela – opasnost od pada u bunar). 
Dobivena je povratna informacija da je izdan nalog po prijavljenom. 

 Rijeka Prometu dostavljena je obavijest da je uočen nedostatak znaka na stupu uz pješački 
prijelaz kod pučke šterne na Sv. Kuzmu, te je zatražen da se postavi novi znak. 
 
 

Gosp. Milan Dragičević informira da se planira početkom svibnja o.g. ako epidemiološke mjere 
budu dozvoljavale održati na prostoru kiparske radionice i boćarskog joga na Placi svečanu 
prezentaciju gotove monografije povodom 20 godina uspješnog trajanja projekta Forma Viva 
Sv. Kuzam – Galerije na otvorenom, pa je prijedlog da bi bilo potrebno ponovo zatražiti da se 
ofarba ograda oko i na tribinama boćarskog joga Sv. Kuzam. 
Zaključak  
VMO Sv. Kuzam  jednoglasno se složio s predloženim, te će se od Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav na novo zatražiti da se kompletno ofarbaju ograde oko i na tribinama 
boćarskog joga Sv. Kuzam kako bi se zaštitila od daljnjeg propadanja, a i prostor pripremio za 
planirano kulturno događanje. 
 
 

 Predsjednik informira da su pozvani nadležni iz Rijeka Prometa kako bi se obavio 
zajednički očevid i ukazalo na hitnoću potrebe saniranja oštećenog kolnika od mjesnog groblja 
prema bivšoj obalnoj radio stanici.  Stoga je dana 10. ožujka 2021. održan sastanak s 
Miroslavom Badrićem i Leom Kurilićem iz Rijeka Prometa, te nakon zajedničkog obilaska 
terena  nadležni iz Rijeka Prometa predložili su moguće riješavanje sanacije. Predsjednik je 
zamolio da se predloženo dostavi i pismeno Vijeću MO. 
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Shodno preuzetoj obvezi gosp. Leo Kurilić iz Rijeka Prometa dostavio je sljedeće očitovanje: 
Stavka prioriteta 26.2. Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18a do mjesnog 
groblja. Planirana površina sanacije kolnika 280,0 m2, Ugovoreni iznos 33.875,00 kn bez PDV 
-a, izvođač radova tvrtka LE – MIL d.o.o. Ozalj. 
Nakon obavljenog zajedničkog očevida na terenu, predlažemo da se sanira manji dio kolnika 
prije mjesnog groblja te da se veći dio kolnika sanira nakon groblja iz razloga što je na tom 
dijelu kolnik znatno oštećen. O terminu početka izvođenja radova naknadno ćemo vas 
izvijestiti. 
Gosp. Milan Dragičević ne slaže se s prijedlogom, te smatra da treba ostati prioritet kako je i 
usvojen - Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18a do mjesnog groblja. 
Nadalje je mišljenja da su sredstva za kom. prioritete Vijeća MO Sv. Kuzam premala da bi se 
planirala i utrošila na sanaciju dijela kolnika koju po njegovom mišljenju trebaju rješavati 
nadležne službe Grada u čijoj je nadležnosti ili bi Vijeće MO Draga sanaciju istog trebalo 
planirati iz svojih kom. prioriteta. 
Zaključak  
VMO Sv. Kuzam  jednoglasno je donijelo mišljenje da se pono pozovu nadležni iz Rijeka 
Prometa i pokuša naći neko drugo rješenje za potrebnu sanaciju gore navedenog dijela ceste.  
 
 

 Predsjednik informira da je 13. ožujka održao sastanak s članovima Upravnog odbora 
Krnevalske grupe u svezi obveza k.g oko daljnjeg korištenja prostora kučice na Placi.  
 
 

 Predsjednik informira da je dostavljen dopis prema K.D. “Kozala” kako bi se dobila 
informacija da li se  tijekom ove godine planira nastavak uređenja spomenika kosturnice 
trinaestorice streljanih na mjesnom groblju Sv. Kuzam. Nadalje je postavljen upit da li su se 
temeljem dobivene informacije od K.D.  “Kozala” od 15. lipnja 2020. osigurala sredstva za 
sanaciju napuknuća zida i sanaciju staze na trećem polju, te postavu zaštitne ograde na 
drugom polju kroz Plan održavanja za 2021. godinu, da li će navedeno biti i realizirano tijekom 
ove godine. 
Temeljem postavljenog upita, direktorica K.D. “Kozala” predsjedniku je predložila zajednički 
sastanak koji se je održao dana 17. ožujka u K.D. “Kozala” na kojem su bili prisutni direktorica, 
voditelj tehničkih poslova, rukovoditelj službe za pogrebničke i grobarske poslove, predsjednik 
Vijeća MO Sv. Kuzam i tajnica MO. 
Predsjednik je na sastanku prema postavljenom upitu dao na uvid i slike stanja na terenu tj. 
mjesnom groblju te nakon što su nazočni upoznati s istim dobivena je sljedeća informacija: 
- Nastavak uređenja spomenika kosturnice treinaestorice streljanih – radovi će biti završeni 
do svibnja mjeseca, 
- sanaciju napuknuća zida na trećem polju – radovi će se realizirati do obilježavanja Svi 
svetih, 
- postava ograde s obje strane na drugom polju – planirano je postavljanje ograde s obje 
strane na drugom polju nakon izvida o mogućnost financijske realizacije radova do kraja 
godine.  
 
 

 Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam zaprimilo je dopis predsjednika K.D. “Sv. Kuzme i 
Damjana”  s zahtjevom da se uredi i betonira plato za postavljanje završnih skulptura na Sv. 
Kuzmu. U sklopu Forma Viva Sv. Kuzam - Galerija na otvorenom kipar Antun Knežević i 
kiparica Gordana Grubišić dovršili su godinama unazad svoje skulpture koje su spremne za 
postavljanje u prostor Sv. Kuzma.  
Skulptura A.Kneževića predviđena je za postavljanje u ulici Ketina. Za nju su već godinama 
unatrag nabavljeni rubnici (donacija Z.Meić) i potrebno je postaviti te rubnike i betonirati plato 
(cca. 2 x 2 m) između njih. Skulptura G. Grubišić predviđena je za postavljanje na području 
Vidikovac, nedaleko od već postavljene skulpture Damira Šegote. Za nju je potrebno nabaviti 
rubnjake i betonirati također plato cca 2 x 2 m. Prijevoz i postavljanje skulptura organizirati će i 
financirati KD “Sv. Kuzme i Damjana”. 
Zaključak  
VMO Sv. Kuzam  jednoglasno se složio da će Vijeće MO dostaviti Odjelu gradske uprave za 
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komunalni sustav zahtjev za pomoć da se uredi i betonira plato za postavljanje završnih 
navedenih skulptura na Sv. Kuzmu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 10,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


