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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-14 
Rijeka,  09.07.2021. 
                                    

ZAPISNIK 
SA 28 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
28. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 09.07.2021. 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 27 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 
2022. 

2.  Komunalna problematika 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
pristigla uputa za Izradu prijedloga Programa rada za 2022. godinu kojom su definirani rokovi, 
obrasci i način izrade prijedloga Programa rada, te s tim u svezi i Prijedlog Financijskog plana 
vijeća mjesnih odbora za 2022. Postupak pisanja prijedloga programa rada, ocjenjivanja 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 2022. 
godinu kao i projekcija za 2023. i 2024. započeti na vrijeme sa izradom prijedloga programa 
rada i financijskih planova za 2022. godinu. Stoga je potrebno sukladno uputama za prijavu 
programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu za 2022. godinu izraditi Programe rada za 2022. i dostaviti ih u Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu – Direkciju za mjesnu samoupravu zaključno do 20. srpnja 2021. godine. 
Vijeća MO usvajanjem prijedloga programa rada ujedno usvajaju i prijedlog financijskog plana 
kojim će se realizirati predloženi programi po pozicijama proračuna Grada Rijeke. 
Predsjednik je osvrnuo da se s obzirom na novonastalu situaciju vezanu za pandemiju virusa 
COVID - 19 i njenih posljedica koja se odrazila na smanjenje prihoda te Vijeće MO neće moći 
realizirati sve programske aktivnosti koje je planiralo u 2021. stoga predlaže da se uvrsti u 
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Program rada Vijeća MO Sv. Kuzam za 2022. cjelokupan Programu rada Vijeća MO Sv. Kuzam 
iz 2021. godine (izmjena u programu Eko akcije u 2021. planirano je provođenje dviju eko akcija 
čišćenja u 2022. godini planirala bi se jedna eko akcija u mjesecu rujnu kada bi se provelo 
čišćenje prostora oko skulptura u parku „Vidikovac“ i oko njega i prostor „Place“ i trga Sv. 
Kuzam.)  
Nakon zajedničke konzultacije prijedlog je prihvaćen te je donesen sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za 2022. godinu. 
 
Vijeće MO Sv. Kuzam usvajanjem prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
za 2022., ujedno usvaja i prijedlog Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 
2022. godinu. 
 
 
AD2 
Predsjednik informira članove Vijeća o sljedećem: 
• dostavljen je mail Odjelu gradske uprave za komunalni sustav s obavijesti kako je uočeno 
da je u blizini parka Vidikovac i na prostoru poslije postavljenog zaštitnog stupića u blizini kbr.1 
odbačen krupni otpad. Zatraženo je da se isto sanira kako bi spriječili daljnje odlaganje i 
nagomilavanje tj. stvaranje deponija na navedenoj lokaciji. 
Dobivena je povratna informacija da je dan nalog K.D. “Čistoći” da ukloni prijavljeni otpad. 

 dostavljen je mail Rijeka Prometu s obavijesti da postoji potreba uklanjanja nepoželjne 
vegetacije na Sv. Kuzmu ispred kbr.27 stoga je zatražeo da se isto ukloni kako bi prostor uz 
prometnicu izgledao čišći i uredniji. 

 na dostavljenu požurnicu Rijeka Prometu s upitom da se nije dobio odgovor u svezi 
zahtjeva mještana iz ulice Sv. Kuzam 45a o potrebi postave ogledala za vidljivost Rijeka 
Prometa se očitovao da se radi o izlasku sa privatne okućnice, te da prometno ogledalo se ne 
može postaviti o trošku Grada Rijeke, već o trošku vlasnika posjeda. 
Dobiven odgovor Rijeka Prometa dostavljen je mještanima koji su zatražili postavu ogledala za 
vidljivost. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 

 Rijeka Promet uputio je dopis Vijeću MO u svezi razlike sredstava po prioritetima za 2021. 
godinu u kojem se navodi da je po prioritetima MO Sv. Kuzam za 2021 godinu nakon 
provedenih postupaka shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila razlika od 11.781,88 
kn s PDV-om koju je potrebno utrošiti u ovoj godini te se traži od Vijeća da predloži poziciju koju 
je moguće realizirati. 
Predsjednik je zatražio od Lea Kurilića iz Rijeka Prometa da izađe na teren te su zajedno obišli 
lokaciju kako bi se utvrdila mogućnost da se za preostala navedena sredstava uvrsti jedan od 
prijedloga koji je uvršten u prijedlog prioriteta za 2022. a to je postava zaštitne ograde u ulici 
Sveti Kuzam nasuprot kućnog broja 27.  
Gospodin Leo Kurilić pri izvidu je procjenio da Vijeće može navesti u očitovanju navedene 
radove. U realizaciju bi se pristupilo ukoliko bi preostala sredstva bila dostatna. Sa konačnom 
odlukom Rijeka Promet je upoznalo Vijeće MO.  
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam se jednoglasno složilo da se navedena preostala sredstva, u 
iznosu 11.781,88 kn s PDV-om uvrste za realizaciju radova na postavljanju zaštitne ograde u 
ulici Sveti Kuzam nasuprot kućnog broja 27. 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi  

 


