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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-2 
Rijeka,  26.01.2021. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 22 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
22. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 26.01.2021. s početkom u 18,00 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 21 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 

2020.  
2. Razno 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD1 
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 01.01.2020. do 31.12.2020. 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 na osnovu navedenog i pripremljen Izvještaj o radu 
Vijeća MO Sv. Kuzam za 2020. godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godinu. 
 
AD2 

 Predsjednik informira da je dobiven mail ravnateljice za mjesnu samoupravu na upit u svezi 
daljnjeg korištenja prostora kućice (ukupne površine 23 m2) koja se nalazi na prostoru dječijeg 
parka “Placa”. Potrebno je dogovoriti da li će to biti isključivo za Vijeće ili će Odjel za gradsku 
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samoupravu davati prostor na korištenje kao i druge prostore sukladno odluci o korištenju 
prostora. Nadalje ravnateljica je upoznata da su u prostoru stvari maškarane grupe Kuzmarske 
maškare i K.D. Sv. Kuzme i Damjana, te je pitanje da li aktivno učestvuju u realizaciji planiranih 
programskih aktivnosti Vijeća, te da li treba napraviti molbu za unos stvari jer se trenutno nema 
cjelokupnog popisa. 
Prijedlog ravnateljice je da ako Vijeće MO ima neki drugi prijedlog, isti iznese na jednom 
zajedničkom sastanku. Nakon što su se članovi Vijeća složili da je prostor kućice oduvijek služio 
za druženje mještana, prostor kućice potrebno je dovesti u red, stoga je donesen  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se jednoglasno složio da je potrebno pozvati predsjednika Karnevalske grupe  
Kuzmarke maškare i predsjednika K.D. “Sv. Kuzme i Damjana” kako bi ih se upoznalo s  
dobivenim mailom, te zatražilo da li žele koristiti prostor. Vijeće MO je suglasno da koriste 
prostor, pod uvjetom da se poštiva članak 5. Ugovora o korištenju prostora u objektu Mjesne 
samouprave u kojem stoji da u prostor nije dopušteno unošenje materijala, opreme i predmeta. 
Privremeno unošenje opreme i predmeta koji služe za namjenu utvrđenu Ugovorom dopušteno 
je temeljem pismenog odobrenja Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
 
Na sljedećoj sjednici Vijeća članovi će dobiti povratnu informaciju sa održanog sastanka 
predsjednika Vijeća MO i pozvanih predsednika Karnevalske grupe “Kuzmarke maškare” i K.D. 
“Sv. Kuzme i Damjana”. 
 

 Predsjednik je informirao da je VMO Draga dostavilo mail s pozivom na zajedničko  
djelovanje i potpisivanje peticije protiv najavljene izgradnje termoelektrane pogonjene na gorivo 
iz otpada na području bivše vojarne Draga koja bi kao gorivo rabila otpad iz Županijskoga 
centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“. Smatraju da je nedopustivo da se na navedenom 
području sagradi bilo kakav oblik spalionice smeća, energane ili odlagalište otpada s obzirom da 
se prije svega radi o vodozaštitnom području, a takvo bi postrojenje imalo štetan utjecaj i na 
stanovništvo u promjeru od 3 do 5 kilometara.  
Nekoliko dana nakon poziva, VMO Draga poslalo je obavijest u kojoj stoji da se za sada 
obustavlja daljnje potpisivanje peticije jer je u članku Novog lista objavljeno da je status 
vodozaštitnog područja spriječio izgradnju Energane u Sušačkoj Dragi. Obavještavaju da će 
uputiti dopis Energu, Gradu Rijeci i PGŽ da se napisano potvrdi i službeno. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje, te su se jednoglasno složili da će ako bude potrebno 
podržati MO Draga u budućim incijativama protiv izgradnje energane.  
 

 Predsjednik je informirao da su Mjesni odbori dobili mail od načelnika II Policijske Postaje u 
kojem se navodi da nastavno na potpisani sporazum o međuresornoj suradnji i obvezama koje 
proizlaze iz predmetnog sporazuma traže da se do 28.01.2020. godine dostave kratko izvješće 
o radu, (da li je problem riješen, zapreke u rješavanju, koje su preporuke za dalje , sugestije za 
unapređenje daljnje zajedničke suradnje.) kako bi se moglo sve objediniti i proslijediti matičnoj 
policijskoj upravi, a koji će isto objediniti i proslijediti nadležnim ministarstvima potpisnicima 
sporazuma. 
Predsjednik nadalje podsjeća da nakon što je na održanom sastanku dogovoreno da će 
nadležni iz II Policijske Postaje u suradnji sa predstavnikom mjesnog odbora Sveti Kuzam izići 
na teren i predložiti način rješavanja sanacije lokalne prometnice Sveti Kuzam – Kostrena, ništa 
nije učinjeno pa je stoga predsjednik telefonski kontaktirao načelnika u svezi istog. Dobivena je 
informacija da je po daljnjem riješavanju ceste prema Soplju II Policijska Postaja Rijeka 
proslijedila dopis Gradskoj upravi i da Vijeće MO Sv. Kuzam se ne treba očitovati II Policijskoj 
Postaji Rijeka po zatraženom u mail-u.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dve (2) stranice 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


