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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-11 
Rijeka,  27.06.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 6 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
6. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 27.06.2019. s početkom u 19,30 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 5. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2019." na Sv. Kuzmu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Upućeni su pozivi mještanima da se uključe u akciju "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 
2019" na području MO Sv. Kuzam, međutim kako nije bilo prijava predsjednik je kontaktirao s 
mještanima na terenu, te se je uspjelo motivirati 32 mještanke da se uključe u akciju i u tijeku je 
obilazak učesnica, slikanje okućnice i balkona. 
Prijedlog je predsjednika da se kao i prošle godine nagrade svi učesnici u akciji Birajmo 
najljepšu okućnicu i balkon u MO Sv. Kuzam za 2019, s nagradom u obliku poklon bona u 
jednakom iznosu prema odobrenim sredstvima i usvojenom Financijskom planu tj. raspoloživi 
iznos je 3.700,00 kn. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je složilo s prijedlogom da će se za sve učesnice pripremiti priznanja i 
poklon bon u iznosu od 115,00 kuna koji će moći iskoristiti u vrtnom centru MBM, Škurinjska 
cesta 1., za nabavku sadnica cvijeća, zemlje i sl.  
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AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- Anđelini Čobić iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav dostavljana je prijava da 
postoji potreba da se ofarbaju postojeće klupe na sportskom igralištu Sv. Kuzam i na bini uz jog 
Sv. Kuzam kako bi se zaštitile od propadanja. 
- Komunalnom redarstvu dostavljen je prijava da je na terenu uočeno da je kamenje suhozida 
palo u gabarite ceste koja vodi od Sv. Kuzma kbr.12 prema mjesnom groblju, te je Vijeće 
mišljenja da predstavlja opasnost za sigurno odvijanje prometa (cesta vodi prema Kostreni). 
Komunalno redarstvo prosljedilo je prijavu mjesnog odbora Rijeka Prometu sa zamolbom da se 
Vijeću dostavi odgovor, kao i komunalnom redarstvu na znanje. 
- Direkciji komunalnog redarstva  dostavljen je mail temeljem dobivene informacije da je u 
planu saniranje oštećenja na kolniku na cesti koja vodi od Sv. Kuzma kbr.12 prema mjesnom 
groblju i dalje prema obalnoj radio stanici, pa je zatražena povratna informacija kada će se isto i 
realizirati. 
- Rijeka Prometu dostavljen je prijava da je potrebno hitno očistiti od lišća i pijeska linijske 
rešetke oborinskih voda koje se nalaze uz Hrvatski dom Sv. Kuzam 19 i Sv. Kuzam kod kbr.59 i 
kbr.69. 
- Rijeka Prometu dostavljen je mail u svezi problema s kojim se susreću mještani i korisnici 
parkinga iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. Naime u prizemlju Hrvatskog doma 
Sv. Kuzam nalaze se dva poslovna prostora (željezarija i caffe bar) uz objekt i preko puta su još 
dva ugostiteljska objekta te se nemalo puta desi da nesavjesni vozači parkiraju tako da zatvore i 
onemoguće slobodan ulazak ili izlazak  sa navedenog parkinga. Stoga je zatraženo da se izvidi 
mogućnost da se ocrta žutim linijama zabrana parkiranja na početku kolnika koji vodi na parking 
iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam.   
Prijedložen je zajednički obilazak terena u svezi prijedloga da se ocrta obilježi rubni dio kolnika 
na cesti koja vodi od Sv. Kuzma kbr.29 prema Škrljevu kbr. 2 na kojoj je u noćnim i kišnim 
danima opasno i otežano odvijanje prometa. 
Sljedom zatraženog dana 06.06.2019. izvršen je zajednički izlazak na teren predsjednika i 
gosp. Igora Ausilia iz Rijeka Prometa, te predsjednik nije zadovoljan s postupanjem gosp. Igora 
Ausilia pri izvidu na terenu. Stoga je predsjednik zamolio da se gosp. Igor Ausilio pismeno 
očituje tj. prosljedi odgovor Vijeću o daljnjem postupanju po zatraženom. 
Igor Ausilio dostavio je mail u kojem je navedeno sljedeće: 
Danas je izvršeno označavanje horizontalnih oznaka kraj Doma, a sve kako je dogovoreno na 
zajedničkom izvidu. Vezano za označavanje rubne linije na dijelu ulice koji vodi od centra Sv. 
Kuzma prema Škrljevu, obavještavao Vas kako slijedi: 
Jedino je na državnim cestama obaveza označavanje rubnih linija na kolniku, dok na ostalima 
cestama ta obaveza ne postoji. Mi se slažemo sa Vama da bi bilo dobro da se ista označi, ali 
moramo naglasiti da je Rijeka promet d.d. u obavezi održavati kompletnu signalizaciju na 
cijelom području Grada Rijeke (osim državnih cesta), a kako predviđena sredstva za održavanje 
nisu dostatna da se obnovi ni postojeća horizontalna, nismo u mogućnosti označavati novu 
(odnosno dodatnu). Stoga predlažemo da predmetne radove uvrstite u Vaše prioritete. 
 
- Predsjednik je informirao članove Vijeća da je od Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu pristigla uputa za Izradu prijedloga Programa rada za 2020. godinu. Uputama je 
definiran rok, obrasci i način izrade prijedloga Programa rada, te s tim u vezi i prijedlog 
Financijskih planova vijeća mjesnih odbor aza 2020. godinu. 
Postupak pisanja prijedloga programa rada ocjenjivanje istih od strane Povjerenstva za ocjenu 
programa kao i izrada financijskih planova kojima se definiraju sredstva za realizaciju 
predloženih programa, proces je koji zahtjeva duže vremensko razdoblje, stoga je potrebno u 
cilju daljnjeg kontinuiranog poslovanja i djelovanja vijeća mjesnih odbora, a u skladu sa 
poslovnim procesima donošenja prijedloga izrade Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu kao 
i projekcija za 2001. i 2022. godinu započeti na vrijeme sa izradom prijedloga programa rada i 
financijskih planova za 2020. Godinu. 
S obrziom na navedeno sukladno uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih 
odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2020. godinu Vijeća izrade 
prijedloge Programa rada za 2020. i dostave ih u Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
zaključno do 20. srpnja 2019.Vijeća MO usvajanjem prijedloga programa rada ujedno usvajaju i 
prijedlog financijskog plana kojim će se reaizirati predloženi programi po pozicijama proračuna 
Grada Rijeke. 
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Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Predsjednik Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- U subotu, 1. lipnja 2019. godine na terenima Športskog društva Zamet, Obitelji Sušanj 2, 
održan je tradicionalni sportski susret mjesnih odbora Grada Rijeke poznatiji kao “Dani 
svetog Vida” na kojem je sudjelovala i ekipa mještana iz Sv. Kuzma u boćarskom turniru. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje 
 
- Obveza je da se Odjelu za gradsku samoupravu i upravu dostavi do 30.06.2019. bez 
obzira što se napravilo Izvješće o realizaciji projekta – Riječki program lokalnog partnerstva 
pod nazovom Obnova povijesnog konačišta i pripradajučih suhozida, lokacija Sv. Kuzam – 
Placa (kiparska kolonija) koji je začeo u siječnju 2018. 
Gosp. Zlatko Meić je bio voditelj projekta te će on i pripremiti izvješće u zadanom roku. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Grad Rijeka, od 01.07.2019.god., neće biti u mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu 
izdani sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 
94/18). 
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi primjenjuje se na postupke javne 
nabave kako ih uređuje Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), te uvodi obvezu 
izdavanja elektroničkih računa za sve isporuke u javnoj nabavi temeljem ugovora u o javnoj 
nabavi ili okvirnih sporazuma, ali i na isporuke temeljem ugovora/narudžbenica proizašlih iz 
postupaka jednostavne nabave. 
Izuzeća od javne nabave propisana su Glavom II. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 
120/16). 
Izuzeća od izdavanja računa propisana su člankom 78., stavak 3. Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost (Narodne novine broj 106/18). 
e-Računi se zaprimaju isključivo putem nacionalne centralne platforme - FINA servis e-Račun 
za državu. FINA je ujedno i izabrani informacijski posrednik Grada Rijeke. 
Sve ostale isporuke računa putem elektroničke pošte ili na neki drugi način ne smatraju se 
valjano razmijenjenim e-Računima i morati će se odbiti budući je takvo zaprimanje u suprotnosti 
s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,30 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


