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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-16 
Rijeka,  30.08.2021. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 29 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
29. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.08.2021. 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 28 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Informacija o predlogu tehničkog rješenja i realizacije usvojenog prioriteta VMO 

Sv. Kuzam iz 2020. godinu 
2. Dogovor oko provođenja planirane akcije Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 

2021. godini na  području MO Sv. Kuzam 
3. Dogovor za pripremu i organizaciju provođenja programa pod nazivom 

„Kuzminja 2021.“ 
4.  Komunalna problematika 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 
AD 1 
Predsjednik je informirao da je za usvojeni prijedlog prioriteta Vijeća MO iz 2020 godinu pod 
nazivom „Izrada i realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu 
Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 (točna lokacija kod kbr.33A).“, a koji 
još nije realiziran Vijeće MO dobio je od Rijeka Prometa mail u kojem se navodi sljedeće: da 
vezano za povećanje stupnja sigurnosti u ulici Sveti Kuzam na dionici od raskrižja sa 
prometnicom Kukuljanovo-čvor Sveti Kuzam do centra, bili su od Vijeća tražili očitovanje za 
idejno rješenje za postavu usporivača prometa na koje nisu dobili odgovor. Međutim, budući da 
su se u međuvremenu uz prometnicu sagradila parkirališta i prostor za kamione i građevinske 
strojeve moralo se i zbog toga odustati od postave usporivača. Zato je Rijeka Promet izradio 
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novo rješenje na istoj dionici koje predviđa postavu znaka ograničenja brzine te znaka sa 
radarom sa pokazivačem brzine vozila i treptačem, koje su Vijeću sada u prilogu i dostavili. 
Zatraženo je da se Vijeće MO javi da li se slaže sa predloženim rješenjem. 
Predsjednik nadalje konstatira da je ovo prvo do sada dostavljeno idejno rješenja koje je Vijeće 
dobilo na uvid te da do sada nije bilo upoznato ni s jednim drugim idejnim rješenjem kako je u 
mailu navedeno. Ne slaže se s konstatacijom Rijeka Prometa da se je moralo odustati od 
postave usporivača jer su se u međuvremenu uz prometnicu sagradila parkirališta i prostor za 
kamione i građevinske strojeve iz razloga što je to postojalo već kod zajedničkog obilaska 
terena s nadležnima iz Rijeka Prometa prilikom definiranja kom. prioriteta za 2020. godinu, 
stoga postava znaka ograničenja brzine te znaka sa radarom sa pokazivačem brzine vozila i 
treptačem smatra da neće riješiti problem. 
Temeljem obavljenog telefonskog razgovora s gospodinom Vedranom Kirasićem dogovoreno je 
da se obavi zajednički izvid na terenu u drugoj polovini mjeseca kolovoza o.g. kako bi se na tom 
terenskom izlasku dogovorilo i stručno objasnile sve nejasnoće i upiti Vijeća Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam u svezi daljnjeg očitovanja Vijeća MO Sv. Kuzam. 
 
Dana 19. kolovoza održan je zajednički sastanak predsjednika i gosp. Vedrana Kirasića iz 
Rijeka Prometa na kojem je predsjedniku predloženo i prezentirano tehničko rješenje ugradnje 
AB jastuka koji su po mišljenju struke jedino adekvatno rješenje, međutim skuplji od osiguranog 
iznosa za realizaciju usvojenog prioriteta te je potrebno sagledati da li Vijeće može osigurati 
dodatna sredstva za realizaciju istog. 
 
Na upit članova Vijeća o datumu kada bi se mogla očekivati realizacija ugradnje AB jastuka 
Rijeka Prometa je dostavio odgovor da realizacija ovisi o datumu sklapanja “Ugovora o 
obavljanju poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno-
prometnih površina na području grada Rijeke u 2022. godini”. Tek nakon što se sklopi ranije 
spomenuti ugovor, može se pristupiti raspisivanju natječaja po stavkama redovnog održavanja, 
a nakon toga i prema raspisivanju natječaja po planu Mjesnih Odbora. Uzimajući sve navedeno 
u obzir realno je za očekivati da bi AB Jastuke mogli ugraditi do 31.05.2022. 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam suglasno je s danim prijedlogom Rijeka Prometa i 
vremenskim planom realizacije pa stoga je donesen sljedeći  
Zaključak  
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam jednoglasno se složilo da Rijeka Promet po usvojenom 
prioritetu VMO Sv. Kuzam za 2020. godinu pod nazivom „Izrada i realizacija projekta povećanja 
stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog 
broja 45 uvrsti ugradnju AB jastuka na lokaciji prometnice prije kbr.33a (gledajući iz pravca 
Škrljevo). 
 
 
AD 2 
U svezi provođenja planirane akcije Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 2021. godini na 
području mjesnog odbora Sv. Kuzam, a s obzirom na situaciju vezanu za pandemiju virusa 
COVID - 19 Vijeće je dostavilo svim dosadašnjim zainteresiranim učesnicama dopis sa 
preporukom da tijekom ljeta slikaju svoju okućnicu i  balkon, te u mjesecu rujnu zajednički 
dogovore daljnje provođenje akcije, stoga je donesen sljedeći  
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam jednoglasno se je složilo da se telefonski kontaktiraju 
mještanke kako bi se dobila informacija da li su prema dopisu Vijeća slikale svoje okućnice i 
balkone te da li žele učestvovati u akciji te dogovoriti način preuzimanja i dostave slika. 
Nakon što se sazna broj zainteresiranih učesnica u akciji te s obzirom na daljnju situaciju i 
daljnjim donošenjem mjera vezane za pandemiju virusa COVID – 19 Vijeće će sagledati daljnji 
tijek mogućeg provođenja planirane akcije. 
 
 
AD 3 
Zbog neizvjesne epidemiološke situacije s planiranim programom pod nazivom „Kuzminja“ za 
sada se neće započeti već će se sačekati da se vidi da li je moguće po donošenju novih uputa i 
preporuka HZJZ isto i održati. 
 



 3/3 

AD 4 
Predsjednik informira da je nadležna osoba iz Rijeka Prometa obećala izaći na teren u svezi 
dostavljene prijave Vijeća o potrebi uklanjanja nepoželjne vegetacije i čišćenja kanala 
oborinskih voda (s jedne i druge strane ceste) koji se nalazi se u ulici Sv. Kuzam u blizini 
kbr.32.,35.,37  ( tkz. Ketina ulica). 
 
Gospodin Milan Dragičević daje primjedbu da je hitna potreba uklanjanja nepoželjne vegetacije 
uz cestu prema mjesnom groblju i kod kbr.12 
Predsjednik je konstatirao da Rijeka Promet iako su se još u mjesecu svibnju dostavile sve 
lokacije na kojima je potrebno izvršiti uklanjanje nepoželjne vegetacije to nije učinjeno stoga je 
donesen sljedeći 
Zaključak  
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam jednoglasno se složilo da se Rijeka Prometu dostavi mail s 
primjedbom u svezi potrebe za uklanjanjem nepoželjne vegetacije na Sv. Kuzmu  kod kbr.27 pa 
prema raskrsnici Šrkljevo, uz cestu prema mjesnom groblju i kbr.12, uz cestu i stepenište u 
naselju Baraći ) i zatraži da se isto ukloni kako bi prostor uz prometnicu izgledao čišći i uredniji. 
Prema Odjelu gradske uprve za komunalni sustav dostaviti će se mail s zahtjevom da se ukloni 
nepoželjna vegetacija koja se nalazi oko šterne na Sv. Kuzmu. 
 
 
 
 
 
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  

 


