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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-09/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  24.01.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 1 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
1. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 24.01.2019. s početkom u 17,00 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 konstituirajuće sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam   
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za dopinos u razvoju 
mjesnog odbora 
4. Upoznavanje sa uputama o financiranju programskih aktivnosti VMO-a, 
očitovanje na prijedloge o programskim aktivnostima VMO-a za 2019., Plan 
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Sv. Kuzam za 2019. 
godinu 
5. Imenovanje osoba ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog 
odbora Sv. Kuzam i za potrebe potpisivanja financijske dokumentacije 
6. Usvajanje Programa rada VMO Sv. Kuzam za 2019. godinu 
7. Usvajanje Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2019. godinu 
8. Izvješće o radu Vijeća MO Sv. Kuzam za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2018.  
9. Razno 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Poslovnik 
Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta 
Poslovnika, te su se jednoglasno složili da: 
-u članku 9. Poslovnika stoji..."Izbor predsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem."...  
-u članku 17. Poslovnika stoji ..."Predsjednik i zamjeniik predsjednika Vijeća mogu biti 
razrješeni dužnosti i prije isteka mandata. Prijedlog za razrješenje mogu dati dva člana 
Vijeća ukoliko predlagatelji smatraju da predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika svojim 
ponašanjem šteti ugledu Viječa ili da je zloupotrebio položaj ili prekoračio ovlasti"... 
-u članku 21. Poslovnika stoji..."Predsjednik Vijeća sazvati će sjednicu ako to zatraže dva 
člana Vijeća, u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva."...  
-u članku 42. Poslovnika stoji..."Prijedlog za izmjenu Poslovnika mogu podnijeti predsjednik 
Vijeća, dva člana vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu u upravu Grada Rijeke."... 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, čime 
je prestao važiti Poslovnik od 27.11. 2014. godine. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Pravila 
Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta 
Pravila, te su se jednoglasno složili da: 
-u članku 23. Poslovnika stoji..."Prijedlog za promjenu Pravila mogu podnijeti Predsjednik 
Vijeća dva člana Vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu i upravu. O promjeni Pravila 
odlučuje Vijeće, većinom glasova svih članova Vijeća."... 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Pravilnik Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, čime je 
prestao važiti Pravilnik od 27.11. 2014. godine. 
 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Pravilnik 
o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Pravilnika te su donijeli  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
 
 
AD 4 
Predsjednik se osvrnuo da su za ovu sjednicu dostavljeni potrebni materijali za rad s 
informacijama i uputama o financiranju programskih aktivnosti VMO-a, očitovanje na 
prijedloge o programskim aktivnostima VMO-a za 2019., Plan raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete na području MO Sv. Kuzam za 2019. godinu  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je dobiveni materijal s informacijama primilo na znanje. 
 
 
AD 5 
Predsjednik je informirao da konstituiranjem Vijeća Mjesnog odbora i izborom predsjednika 
Vijeća Mjesnog odbora stekli su se uvjeti da se Odlukom Vijeća imenuju osobe ovlaštene za 
raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora. Pored predsjednika Vijeća kao 
ovlaštene osobe potrebno je imenovati još jednu osobu za potrebe potpisivanja računa i 
dokumentacije, pa predsjednik predlaže da se na ovoj sjednici imenuju osobe ovlaštene za 
raspolaganje sredstvima na žiro računu i za potpisivanje financijske dokumentacije. Članovi 
Vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženo, te je nakon kraće rasprave donesen sljedeći 
Zaključak: 
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VMO Sv. Kuzam je jednoglasno donijelo odluku da se za raspolaganje sredstvima na žiro 
računu i za potrebe potpisivanja financijske dokumentacije ovlašćuju sljedeće osobe: 
Lorenzo Tommasi - predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
Ivana Sluga - zamjenica predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
 
 
AD 6 
Predsjednik se osvrnuo na informaciju koju je Vijeće dobilo da se u sklopu godišnjeg ciklusa 
rada, programi i financijski plan utvrđuju do rujna tekuće godine, te je iz tog razloga prethodni 
saziv vijeća izradio i donio programe rada, financijske planove i donijelo prijedlog plana malih 
komunalnih akcija za 2019. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2018. godine  
prilikom usvajanja proračuna, usvojilo je plan malih komunalnih akcija i proračun, pa stoga 
ovo vijeće samo potvrđuje i realizira predložene programske aktivnosti i prati realizaciju malih 
komunalnih akcija.  
Članovi Vijeća su upoznati s prijedlogom Programa rada VMO Sv. Kuzam za 2019. koje je 
Vijeće u prošlom sazivu izradilo, te je donesen 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je jednoglasno prihvatilo navedene programske aktivnost u cijelosti i 
usvojilo Program rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2019. godinu. 
 
 
AD 7 
Temeljem Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2019. pripremljen je 
prijedlog Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2019. u kojem je prikazano kroz svaki 
pojedinačni program odobrena fin. sredstva po pozicijama a s kojim su se upoznali svi 
članovi Vijeća, te je donesen sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno je usvojilo pripremljeni Financijski plan MO Sv. Kuzam za 
2019. godinu. 
 
 
AD 8 
Predsjednik informira da je u obvezi ovog 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 01.01.2018. do 31.12.2018. 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 temeljem 
navedenog i pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Sv. Kuzam za 2018. godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godinu 
 
 
AD 9 
Vijeće je informirano o sljedećem: 
•Prema zatraženom da se koriste prostori u Hrvatskom domu Sv. Kuzam, a sukladno članku 
8. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima 
mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14) 
dana 08. siječnja 2019. gradonačelnik je donio zaključak da se odobrava korištenje 
poslovnog prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno sljedećim korisnicima: 
• Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić / za provođenje vježbi 
psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i starije životne dobi i to u vremenu od 08.01.2019. 
do 31.12.2019. ponedjeljkom od 18,00 sati do 19,00 sati  
• Karnevalska grupa „Kuzmarske maškare“ / za održavanje radnih sastanaka u svezi 
priprema za sudjelovanje na Riječkom karnevalu i obilježavanje paljenje pusta / korištenje 
prostora odobreno je tijekom cijele godine, međutim za sada će se Ugovor potpisati za 
vrijeme od 08.01.2019. do 11.03.2019. subotom i nedjeljom od 19,00 sati do 20,00 sati i 
utorak i srijeda 5.03. i 6.03. od 16,00 sati do 22,00 sata. 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je isto tako suglasno da se koristi prostor prema dostavljenim zahtjevima, te 
će se dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja 
ugovora o korištenju prostora. 
 
• Grupa građana Drage i Sv. Kuzma u prošloj godini koristili su prostor – dvoranu u 
Hrvatskom domu Sv. Kuzam bez naknade do 4 sata mjesečno i to četvrtkom od 18,00 sati 
do 19,00 sati za rekreativno igranje stolnog tenisa i zajedničkog druženja mještana (sklopljen 
ugovor br.4/2018.), te su zatražili zahtjevom da im se odobri daljnje korištenje prostorije kroz 
ovu godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno da se koristi prostor prema dostavljenom zahtjevu, te će se 
dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja ugovora 
o korištenju prostora. 
 

 Predsjednik daje prijedlog da se planira i kontaktira s mještanima kako bi se sagledala 
mogućnost da se u prostorijama doma organizira zajedničko druženje mještana uz tombulu, 
karte i sl. 
Nadalje predsjednik informira da za sada ima upita i zainteresiranih mještanki da se u sklopu 
obilježavanja 8. marta organizira zajedničko druženje, a kako do sada kroz programske 
aktivnosti Vijeća nije planirano obilježavanje Dana žena, nisu osigurana ni financijska 
sredstva za provođenje istog, pa je prijedlog predsjednika izvidjeti mogućnost da se ove 
godine organizira zajedničko druženje žena, te kako osigurati njenu realizaciju. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 

 Predsjednik informira da su mještani postavili upit u svezi potrebe poduzimanja 
sigurnosnih mjera za pješake, na dijelu Svetog Kuzma od broja 23A do broja 21. 
Kontaktirati će se s mještanima i pripremiti će se dopis koji će se dostaviti Rijeka Prometu.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 

 Predsjednik daje prijedlog da se formiraju pododbori pri Vijeću mjesnog odbora Sv. 
Kuzam, pa stoga zamoljava članove Vijeća da razmisle o prijedlogu imenovanja predsjednika 
koji će imati za zadatak da vodi svoj pododbor, te da u rad pododbora uključi zainteresirane 
mještane koji su voljni pomoći u osmišljavanju i ralizaciji programa rada tog pododbora. 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


