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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  20.10.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 25 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
25. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 20.10.2016. s početkom u 11,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 

 Nenad Arbanas, član VMO 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  
 
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvršenje plana proslave "Kuzminje 2016." 
2. Rebalans Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2016. 
3. Priprema prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2017. 
4. Dogovor za realizaciju programske aktivnosti pod nazivom dječja likovna 

radionica 
5. Razno 

 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednik se osvrnuo da je uspješno realiziran program obilježavanja blagdana mjesta pod 
nazivom "Kuzminja 2016.". Za realiziciju cjelokupnog programa prema zaključku Vijeća 
podmireni su troškovi kako su i uvršteni kroz planiranu programsku aktivnosti, uz jednu 
izmjenu koja je nastala zbog odgode glazbenog nastupa pri održavanju sportskih turnira, te je 
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tim planiranim fin. sredstva plaćena usluga pripreme i postavljanja izložbe koja je održana 22. 
rujna 2016. godine. 
Ove godine za razliku od mnogih prijašnjih obilježavanje blagdana poslužilo je vrijeme, pa je 
bilo lijepo i svečano. Već tradicionalno uz Kuzminju su u subotu 24. rujna položeni vijenci i 
cvijeće pri centralnom križu na groblju Sv. Kuzam i uz kosturnicu trinaestorice streljanih u 
NOB-u, zatim u spomen parku u Sv. Kuzmu, te na mjestu streljanja mještana Sv. Kuzma na 
Kikovici. Učinili su to članovi Vijeća Mjesnog odbora i mještani.  
22. rujna u galeriji Hrvatskog doma Sv. Kuzam otvorena je izložba poznatog riječkog 
umjetničkog fotografa Rina Gropuzza pod nazivom „A da žena nema...“ 
Također u skladu s tradicijom 26. rujna su održane mise koje su obilježile Dan Sv. Kuzme i 
Damjana, naših svetaca zaštitnika. Tako su održane svete mise u crkvi Sv. Kuzme i Damjana 
za zdravlje svih Kuzmara koju je predslavio mons. Sanjin Francetić, župnik župe Uznesenja 
blažene djevice Marije u Rijeci. Svečanost svete mise je uveličao koncert sakralne glazbe 
komornog sastava kulturno umjetničke udruge Sklad pod vodstvom maestra Mladena 
Cvijanovića. 
Na terenima sportskog igrališta „Placa“ održao se boćarski i  malonogometni turnir u 
organizaciji Mjesnog odbora Sv. Kuzam i uz pomoć volontera i sponzora iz Sv. Kuzma. Na 
malonogometnom turniru ove je godine sudjelovalo 8 ekipa. Započeo je u srijedu 21. rujna a 
finale je održano u petak 23. rujna. U petak je održan i boćarski turnir na kojem su već 
tradicionalno sudjelovale ekipe iz Hreljina, Kukuljanova, Drage i Sv. Kuzma. Pobjednici 
boćarskog turnira su boćari boćarskog kluba „Draga“. U malom nogometu turnir su osvojili 
„Mate i prijatelji“ – „Caffe bar Patriot“ iz Cernika. Po završetku turnira i nakon podjele pehara i 
medalja nastavljeno je do kasno u noć ugodno druženje gostiju i sudionika turnira uz izvrstan 
fažol. pivo, vino... 
Predjednik je predložio da se za sponzore planiraju zahvalnice kao bi im se još jednom 
zahvalili što su pomogli i omogućili da se svečanost obilježavanja Kuzminje kavalitetno 
obilježi.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 2 
Vijeće MO Sv. Kuzam Vijeće je raspravljalo o potrebi da se unutar programske aktivnosti  
Kuzminja, promijene planirane pozicije Financijskog plana MO Sv. Kuzam za 2016. godinu. 
Navedenom programskom aktivnošću planirano je izvođenje zabavno glazbenog programa 
(autorski ugovor / ugovor o djelu), te je za navedenu uslugu bila predviđena i planirana pozicija 
"osobne i intelektualne usluge“ u iznosu od 1.500,00 kuna, međutim uvidjelo se je da je 
potrebno izvršiti zamjenu pozicije na "ostale usluge" u iznosu od 1.500,00 kuna u svezi usluge 
poduzeća „GS Studio“ za pružanje usluge pripreme i postavljanja izložbe koja je održana 22. 
rujna 2016. godine 

 pozicija PRO0955 (osobne i intelek. usluge) umanjuje se za 1.5000.00 kn 

 pozicija PRO0956 (ostale usluge)  povećava se za 1.500,00 kn 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je jednoglasno donijelo zaključak da se unutar programske aktivnosti 
Kuzminja promijene planirane pozicije Financijskog plana MO Sv. Kuzam za 2016. godinu. 
 
Sukladno navedenom i temeljem donesenog Zaključka Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam sa 
a 20. sjednice održane 31. svibnja i sa  25. sjednice održane 20. listopada 2016. donesen je  
prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu: 
Redovne aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora 

PRO0973 (reprezentacija)  umanjuje se za 350,00 kn 
PRO0974 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja)  povećava se za 350,00 kn 

Kuzminja 
PRO0955 (osobne i intelek. usluge)  umanjuje se za 1.500,00 kn 
PRO0956 (ostale usluge)  povećava se za 1.500,00 kn 

Rebalansom Financijskog plana MO Sv. Kuzam izvršena je preraspodjela pozicija, dok je 
ukupna vrijednost rashoda po programskim aktivnostima kao i cjelokupnog Financijskog plana  
ostala nepromijenjena. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans FP za 2016. godinu. 
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AD 3 
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da na temelju Odluke o načinu financiranja djelatnosti 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke vijeća mjesnih odbora za realizaciju svojih programa 
rada koriste financijska sredstva sa pozicija Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Za 
provedbu programa vijeća mjesnih odbora na pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu osigurava se do najviše 20.000,00 kn po mjesnom odboru godišnje. 
U Proračunu Grada, mjesnim odborima osiguravaju se sredstva za realizaciju drugih programa 
iz djelokruga rada ostalih odjela gradske uprave koji su temeljem pozitivnih mišljenja od strane 
tih odjela o potrebi realizacije istih, planiraju se na pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu. Vijeća mjesnih odbora za provedbu svojih programa mogu osigurati i dodatna 
financijska sredstva kroz prikupljene donacije iz drugih izvora, te poticajne donacije iz 
Proračuna grada Rijeke u visini ostvarenih donacija iz drugih izvora. 
Nakon zajedničkog analiziranja uspješno realiziranih dosadašnje planiranih programa rada uz 
manje korekcije i izmjene donesen je sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedloge koji će se planirati kao programska 
aktivnost Mjesnog odbora Sv. Kuzam, te temeljem zaključka VMO Sv. Kuzam i pripremljenih 
novih obrazaca za prijavu programa Mjesnih odbora prijava programa i potraživanje 
financijskih sredstava će glasiti: 
Naziv programske aktivnosti 
1. Bilten (1x150 kom) – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 2.200,00 kn) 
2. Obilježavanje Kuzminje - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 5.300,00 kn + 
sufinancirana iz sportskog dijela programa -1.200,00 kn) ) 
3. Provođenje akcije „Biramo najljepšu okućnicu i balkon“ – (prijedlog potraživanja fin. sredstva 
u iznosu od 1.600,00 kn + potraživanja iz dijela programa poduzetništva 1.000,00 kn) 
3.  Obilježavanje Sv. Nikole - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 4.900 kn) 
5. Sufinanciranje programa OGU za kulturu - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
5.000 kn + potraživanja iz programa kulture 5.000,00 kn) 
6. Provođenje eko akcije - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn + 
potraživanja za osiguranje kontejnera, rukavica, sokova i toplog obroka 1.916,25 kn))  
8. Bankarske usluge - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn) 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam za 2017. godinu. 
 
 
 
AD4 
Kako bi se provela planirana programska aktivnosti pod nazivom dječja likovna radionica 
potrebno je interesirati se i dobiti informaciju od roditelja djece na Sv. Kuzmu da li bi se mogao 
sakupiti dovoljan broj polaznika radionica. Radionicu bi vodila pedagoški stručna osoba inače 
mještanka Sv. Kuzma.  
Zaključak: 
Do kraja sljedećeg tjedna članovi Vijeća će kontaktirati s roditeljima, te će tajnici javiti povratnu 
informaciju o broju zainteresiranih za provođenje dječje radionice. 
 
 
AD5 

 Predsjednik upoznaje članove da je stigao odgovor K.D. Kozala na upit Vijeća MO u svezi 
sakupljanja vode na groblju Sveti Kuzam u sekciji 3, između grobnice redni broj 23 obitelji 
Čače i grobnice redni broj 22 obitelji Margan. Predsjednik je pročitao dopis u kojem je 
navedeno da je sanacija izvršena na način koji omogućava oticanje vode, uklanjanjem 
betonske stazice između grobnica obitelji Čače i Margan, postavom drenažnog sloja i 
nasipavanjem drobljenca. Sanaciji staze koja je povišena u odnosu na okolne grobnice, budući 
da ista zahtjeva znatnija financijska sredstva, pristupiti će se po usvajanju Plana poslovanja u 
narednoj 2017. godini. 
Osim ovog navedenog predsjednik je napomenuo da je problem i zgrada mrtvačnice koja sve 
više puca, pukotine su sve šire. Predlaže da se ista snimi – fotografira, te da se jednim 
dopisom pošalje K.D. Kozali kako bi se čulo njihovo mišljenje. 
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Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo s prijedlogom. 
 

 U svezi planiranja programa dočeka Sv. Nikole predsjednik VMO je upoznao da je 
dobivena ponuda za održavanje predstave od Ri Teatra – Teatra Zvrk iz Rijeke s prijedlogom 
da se predstava održi 03. prosinca 2016. u 18,00 sati te troškovi predstave iznose 3.000,00 
kuna. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje, te je suglasno da se kontaktira sa Ri Teatrom – Teatrom 
Zvrk , kako bi se potvrdio termin nastupa za 3. prosinca u 18 sati.  
 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 12,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 


