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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-4 
Rijeka,  25.02.2021. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 23 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
23. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 25.02.2021. 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 22 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Planirana programska aktivnost pod nazivom “Dan žena” 
2. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 
AD1 
Predsjednik podsjeća da je planirano da se u ožujku 2021. godine održi programska aktivnost 
pod nazivom Dan žena. Za planiranu programsku aktivnost bilo je osigurano 2.500,00 kn. 
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID-19, te preporukama 
HZZJZ–a o izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorima programsku 
aktivnost nije moguće održati. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo da se za sada ne odustane od realizacije planirane 
programske aktivnosti nego da se odgodi i prolongira, te ako epidemiološke mjere budu 
dozvoljavale da se provedba programa planira u vremenu obilježavanja Majčinog dana koji se 
u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, obilježava svake godine druge nedjelje u svibnju kada se 
majke i bake uglavnom darivaju cvijećem i čestikama. 
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AD2 
• Predsjednik informira da je održan sastanak s predsjednikom Karnevalske grupe  
Kuzmarske maškare i predsjednikom K.D. “Sv. Kuzme i Damjana” te ih je predsjednik 
upoznao s dobivenim mailom od ravnateljice Direkcije za Mjesnu samoupravu, kao i s 
zaključkom Vijeća MO Sv. Kuzam da suglasno 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. 
Stoga je na sastanku dogovoreno da će u roku od tjedan dana srediti prostor kućice, te 
dostaviti popis stvari koje bi zadržali u prostoru i za iste pri potpisivanju Ugovora o korištenju 
prostora kućice zatražili pismeno odobrenje Odjela za gradsku samoupravu. 
U dogovorenom roku predsjednik K.D. Sv. Kuzme i Damjana je dostavio popis stvari za koje bi 
se zatražilo pismeno odobrenje Odjela za gradsku samoupravu. 
Međutim predsjednik Karnevalske grupe Kuzmarske maškare nije dostavio popis niti 
kontaktirao predsjednika, pa je stoga mišljenje predsjednika da se ponovo pozove 
predsjednika, ali i članovi odbora Karnevalske grupe Kuzmarske maškare kako bi im se 
ukazalo na obvezu koju imaju ako žele postati korisnici prostora tj. prostor je potrebno srediti i 
očistiti od nepotrebnih stvari kako bi bio funkcjonalan, te pismeno dostaviti zahtjev za 
korištenje prostora i popis stvari koje bi zadržali u prostoru te tražili odobrenje od Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složio s predloženim. 
 
Predsjednik informira članove Vijeća o sljedećem: 
• Predsjednik podsjeća kako su u prijedlog kom. prioriteta na području MO Sv. Kuzam za 
2020. uvršteni radovi na sanaciji kolnika Sv. Kuzam od kbr.12 do mjesnog groblja koji će se u 
ovoj godini i realizirati, međutim postoji potreba da se kontaktira s nadležnima u Rijeka 
Prometu kako bi se obavio zajednički očevid i ukazalo na hitnoću potrebe saniranja oštećenog 
kolnika od mjesnog groblja prema bivšoj obalnoj radio stanici. 
Zaključak  
VMO Sv. Kuzam  jednoglasno se složio s predloženim. 
 
• Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostaviti će se obavijest da je brava na ulaznim 
vratima u dječiji park Placa neispravna, te ju je potrebno ili popraviti ili zamjeniti. 
Zaključak  
VMO Sv. Kuzam  je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 10,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dve (2) stranice 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 


