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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:  2170/01-09-10-21-24 
Rijeka,  25.11.2021. 
 

ZAPISNIK 
SA 33 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
33. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 25.11.2021. s početkom u 8,00 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 32 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 

2022.  
2. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Doček Sv. Nikole 
3. Planirana programska aktivnost pod nazivom “Predblagdansko druženje mještana” 
4. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je Povjerenstvo za ocjenu programskih aktivnosti 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke održao 04. listopada 2021. sastanak u cilju 
razmatranja i ocjenjivanja prijedloga programa rada Vijeća MO za 2022. godinu, a koja se 
financiraju sa pozicije Proračuna Grada Rijeke, Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
sukladno odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
Mjesnom odboru Sv. Kuzam prema prijavljenim i prezentiranim programskim aktivnostima 
za njihovu realizaciju za ovu godinu odobreno je onoliko sredstava koliko je i traženo. 
Vijeće mjesnog odbora izradilo je tekstualne korekcije programa sukladno dobivenim 
primjedbama i komentarima Povjerenstva, te je donesen sljedeći: 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
za 2022. godinu. 
Temeljem usvojenog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2022. 
pripremljen je prijedlog Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2022. 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 jednoglasno je usvojilo pripremljeni Financijski plan MO Sv. Kuzam za 
2022. godinu. 
 
 
AD 2 
Predsjednik podsjeća da je planirano da se u prosincu 2021. godine održi programska 
aktivnost pod nazivom Predblagdansko druženje mještana. Za planiranu programsku 
aktivnost bilo je osigurano 2.400,00 kn. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije 
uzrokovane epidemijom COVID-19, te preporukama HZZJZ–a o izbjegavanju okupljanja 
većeg broja osoba u zatvorenim prostorima, sukladno donesenim odredbama programsku 
aktivnost nije moguće održati. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo da se odustaje od realizacije programske aktivnosti 
pod nazivom Predblagdansko druženje mještana. 
 
 
AD 3 
Predsjednik podsjeća da je provođenje planirane akcije "Doček Sv. Nikole" u 2021. godini 
na području mjesnog odbora Sv. Kuzam potrebno prilagoditi trenutnoj epidemiološkoj 
situaciji i mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite, pa stoga planirani program neće se 
moći održati u cijelosti kako je i planiran. Nakon kraćeg dogovora članova Vijeća MO 
donesen je sljedeći  
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo da se zbog neizvjesne epidemiološke situacije 
planirani program Sv. Nikola neće moći održati u cijelosti kako je planiran te se odustaje od 
održavanja predstave i okupljanja djece, ali se ne odustaje od pripreme poklona, stoga će 
se pripremiti poklon paketi po popisu djece koja žive na Sv. Kuzmu, te predsjednik i 
zamjenica Vijeća MO preuzimaju obavezu dostave poklon paketa na kućnu adresu djece. 
Planirana financijska sredstva se neće  u cjelosti utrošiti iz razloga što je ove godine manje 
djece na popisu pa se u skladu s Financijskim planom za pripremu poklon paketa planira 
utrošiti: 
PRO2503 -Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300,00 (trošak za kupnju igračaka) 
PRO2502 – Reprezentacija 400,00 kn (trošak za kupnju slatkiša) 
Ivana Sluga, članica Vijeća MO kontaktirati će s gđom. Tanjom Bajramović, mještankom 
Drage koja je inače trgovački predstavnik za nabavku igračaka kako bi izvršila narudžbu 
igračaka, a narudžba slatkiša koji su već spakirani u gotove paketiće obaviti će se u trgovini 
Brodokomerc Nova d.d.  
 
 
AD 4 

 Po pitanju daljnjeg riješavanja po zatraženoj postavi oglasnog panoa u naselju Baraći 
dobiven je odgovor iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav da će s obzirom na do 
sada utrošena sredstva redovnog održavanja oglasnih ploča za potrebe mjesnih odbora, 
iznimno sredstvima za 2022. godinu izvesti radove postave oglasnog panoa za potrebe MO 
Sveti Kuzam kod kružnog toka u Baraćima i to prema obrascu iz Elaborata lokacija oglasih 
ploča namijenjenih MO, donesenim zaključkom gradonačelnika od 11. 10.2021. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam primilo je na znanje. 
 

 Rijeka Promet dostavio je mail Vijeću MO u kojem je naveo da Planom prioriteta Mjesnih 
odbora za 2021. stavkom 26.1 predviđeno je 40.000,00 kuna za izradu elaborata i 
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realizaciju “Povećanja stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti KUzam od 
kbr. 25 do kbr. 45A”. 
S obzirom da po toj stavci za ugradnju usporivača prometa tipa armirano betonskih (AB) – 
jastuka (što je od strane odjela i RP ocijenjeno opravdanim) planirani iznos novaca nije 
dovoljan da se zatvori financijski okvir za realizaciju AB jastuka, pa se stoga predlaže 
spajanje planiranih sredstva iz 2021.(40.000,00 kn) i sredstva prioriteta MO za 2022. u 
iznosu od 19.000,00 kn. 
Da bi pokrenuli postupak nabave, potrebno je potvrditi da će Vijeće stavku “Povećanje 
stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kbr.25 do kbr.45a” 
uvrstiti u Plan Prioriteta za 2022.i osigurati potrebnih dodatnih 19.000,00 kn s PDV-om za 
realizaciju iste. 
 
Predsjednik informira da je prema zatraženom Rijeka Prometu dostavljen mail s usvojenim 
komunalnim prioritetima za 2022. koje je Vijeće MO Sv. Kuzam jednoglasno usvojilo na 
svojoj 31. sjednici održanoj 25. listopada 2021. godine (uvrštena fin. sredstva u iznosu od 
19.000,00 kuna koja su još potrebna kako bio se realizirao gore navedeni usvojeni kom. 
prioritet iz 2021).  
 
 
 
Sjednica je završila u 10,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi  

 


