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R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
                                    
KLASA:  026-02/21-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-20 
Rijeka,  14.10.2021. 
 

ZAPISNIK 
SA 31 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
31. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 14.10.2021. s početkom u 10,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 

Sjednici su bili nazočni: 

 Lorenzo Tommasi, predsjednik VMO 

 Gordana Grdinić, član VMO 

 Milan Dragičević, član VMO 

Ostali nazočni  

  

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Ivana Sluga, zamjenik predsjednika VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 30 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o zaprimljenom dopisu s prijedlogom o postavljanju spomen ploče 
2. Komunalna problematika  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 
AD 1 
Predsjednik je informirao da je Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam zaprimilo dopis od gosp. 
Danijela Margana iz Zagreba, te je isti dopis osim Vijeću dostavljen i gradonačelniku Grada 
Rijeke, gradonačelniku Grada Bakra, Ministru Hrvatskih branitelja RH i UHDVDR Rijeka u 
kojem gradonačelniku Grada Rijeke gospodinu Marku Filipoviću gospodin Danijel Margan 
navodi da se obraća kao Kuzmar u trećoj generaciji i da nakon neslužbenih konzultacija, 
pokreće inicijativu postavljanja spomen ploče u znak sjećanja na sve poginule branitelje i 
civile u Domovinskom ratu u mjestu Sveti Kuzam, te navodi da prilaže simboličan inicijalni 
iznos pokrića budućih troškova. 
U privitku dopisa je kopija uplate Danijela Margana kao platitelja u iznosu od 555,55 kuna 
primatelju Gradu Rijeci, Mjesni odbor Sv. Kuzam s opisom plaćanja: MO Sv. Kuzam, 
donacija spomen ploča domovinskom radu – da se ne zaboravi, koja je izvršena 
29.09.2021. 
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Nadalje u dopisu gosp. Danijel Margan poziva Grad Rijeku i Grad Bakar kojoj je povijesno 
pripadao Sv. Kuzam, a katastarski i Župi Sv. Andrije Apostola Bakar, dragovoljnom 
donacijom želi omogućiti realizaciju inicijative postave spomen ploče – u spomen 
braniteljima u Domovinskom ratu – da se ne zaboravi. 
U istom dopisu moli MO Sv. Kuzam da prilagode termin svečanog otkrivanja spomen – 
ploče sa protokolom ministra Hrvatskih branitelja. 
Nakon što su članovi Vijeća MO upoznati s zahtjevom donesen je sljedeći 
Zaključak  
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam jednoglasno se složilo da nije u nadležnosti Mjesnog 
odbora donošenje bilo kakve odluke u svezi ovog zahtjeva. Navedena inicijativa je 
hvalevrijedna međutim navedeni prijedlog predlažu udruge ili institucije, pa je stoga 
potrebno da se gospodin Danijel Margan s svojim prijedlogom obrati udruzi branitelja ili 
udruzi invalida Domovinskog rada koji pokreću takvu inicijativu iz razloga što za realizaciju 
postave spomen ploče potrebno je provesti propisanu proceduru prema nadležnim 
službama za provedbu postupka, stoga je potrebno  vratiti donaciju gosp. Danijel Margan 
koju je uplatio u Proračun Grada Rijeke.  
Prema saznanju Vijeća MO Sv. Kuzam sa područja Sv. Kuzma nije bilo poginulih branitelja 
Domovinskog rata, a niti civila. Grad Rijeka je poginulim braniteljima objedinjeno odao 
počast na novom groblju Drenova i Mostu Branitelja s imenima svih poginulih branitelja iz 
Rijeke i okolnih općina i gradova.  
 
 
AD 2 

 Predsjednik informira da je s nadležnim referentom iz K.D. Kozala obiđeno mjesno 
groblje te je dobivena informacija da će se prema zatraženom od Vijeća MO do Svih svetih 
postaviti ograda na drugom polju s lijeve i desne strane, a na trećem polju samo s lijeve 
strane. Predsjednik je zamolio da se izvidi gdje se još mogu napraviti nove grobnice i da se 
isto izvrši.   
Zaključak  
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam  primilo na znanje.  
 

 Predsjednik informira da je dostavljen dopis K.D. Autotroleju i Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji plana, razvoja i gradnje, a vezano za njihovo obrazloženje u 
svezi prestanka vožnje gradske linije broj 9. U dopisu je navedeno da bi se Vijeće moglo 
složiti dijelom da ta linija ne vozi cijeli dan, ali ostaje važna za učenike i starije sugrađane 
koji su svakodnevno prisiljeni odlaziti na bolničke pretrage i razne terapije.  
Predloženo je da linija prometuje od 7,20 sati ujutro do 14 sati s istim rasporedom vožnje 
kao i do ukinuća. Napomenuto je da se tim mini busom koriste mještani MO Drage i MO Sv. 
Kuzma njih oko 1400 i to građani Grada Rijeke.  
S obzirom da problem zadire u svakodnevni život građana, a pogotovo u današnje vrijeme 
pandemije gdje su prigradske linije prepune putnika ,Vijećnici Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
kao i Vijećnici Mjesnog odbora Draga predložili su sastanak s predstavnicima Grada Rijeke 
i Autotroleja. 
Zaključak  
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam je primilo na znanje i jednoglasno se je složilo s 
predloženim. 
 
• Gospodin Milan Dragičević prijavljuje da ne svijetli jedno rasvjetno tijelo iza Hrvatskog 
doma Sv. Kuzam, te predlaže da se Vijeće s prijavom obrati nadležnoj službi Grada Rijeke. 
Zaključak  
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam jednoglasno se je složilo s predloženim. 
 
 
Sjednica je završila u 11,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi  

 


