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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:026-05/13-01/8 
URBROJ:2170/01-09-10-15-23 
Rijeka, 29.01.2015. 
 

 

  
  

 
 
 

GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Tripimirova 2/IV,  
51000 Rijeka 

   
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, (pojedinačnim zahtjevima građana, procjenom članova vijeća), 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane  s područja mjesnog odbora, 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem (pojedinačnim zahtjevima građana, 
procjenom članova vijeća) djelom ih uvažilo i uneslo u prijedloge programa aktivnosti – 
rada vijeća mjesnog odbora, 

 izradilo program rada vijeća mjesnog odbora, 

 izradilo financijski plan i rebalans financijskog plana 
 
 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

 Vijeće je održalo 10 sjednica s ukupno 37 točke dnevnog reda.  
Pored toga vijeće je održalo: 

 6 sastanka s predstavnicima "Rijeka Prometa" prilikom kojih je obiđen i teren po pitanju 
rješavanja tekuće problematike u Sv. Kuzam, te praćenja njihove realizacije. 

 4 sastanka s predstavnikom "Rijeka Prometa" prilikom kojih je obiđen i teren u cilju 
dogovora oko rješavanja i realizacije radova prema usvojenim prijedlozima prioriteta u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam, 

 10 sastanaka s predstavnikom Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije za 
komunalno redarstvo, komunalnim redarom u cilju rješavanja tekuće problematike na Sv. 
Kuzmu, , 

 12 sastanaka s pojedinim referentima Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
prilikom kojih je obiđen i teren vezano za tekuću problematiku na Sv. Kuzmu (prijave 
komunalnih oštećenja), te praćenje njihove realizacije. 
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 2 sastanka s predstavnicima K.D. "Kozala" u svezi proširenja groblja te ostalih problema 
u svezi s tekućim održavanjem  

 
3. Pokrenute inicijative vijeća 

 Vijeće je tijekom 2014. godine pokrenulo slijedeće inicijative: 

 Na inicijativu Vijeća, od strane "Rijeka Prometa" izvedeni su i realizirani radovi sanacije 
– asfaltiranje rupa na kolniku u centru Sv. Kuzma, 

 Na inicjativu Vijeća od strane Rijeka Prometa izvedeni radovi na rješavanju odvodnje 
oborinskih voda u ulici Sv. Kuzam od kbr. 72 do kućnog broja 64 (kritični doljnji dio), 

 Na inicjativu Vijeća od strane Rijeka Prometa izvršena sanacija oštećene rešetke u ulici 
Sv. Kuzam kod krb. 32, 

 Na inicjativu Vijeća, Odjel gradske upreve za komunalni sustav postavio je rampu i tako 
zaštitio prostor uz napuštenu trafostanicu uz prugu na Sv, Kuzmu zbog neodgovornih 
građana koji odracuju smeće i krupni otpad oko Svetog Kuzma, 

 na inicjativu Vijeća Rijeka Promet izveo je radove na sanaciji oštećenje ograde koja se 
nalazi uz glavnu cestu koja vodi iz Sv. Kuzma prema Škrljevu, 

 Na inicjativu Vijeća, Autotrolej je produžio autobusnu liniju 9 koja od 13. listopada 
prometuje novom trasom i spaja naselje Baraći i Sveti Kuzam sa centrom grada , 

 Na inicijativu Vijeća, od strane "Rijeka Prometa" izvedeni su i realizirani radovi na 
uređenju parkirališta iza Hrvatskog doma Sveti Kuzam, 

 Na inicjativu Vijeća na sportskom igralištu "Placa" su zamjenjeni reflektori (6 kom), 

 Na inicijativu Vijeća, Odjel gradske uprave za komunalni sustav realizirao nastavak 
uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu, 

 Pokrenuta inicjativa Vijeća o izradi nogostupa od raskršća Škrljevo uz cestu D40 do 
spoja sa asfaltnom cestom kroz područje Njivina prema mjestu Sv. Kuzam, 

 Pokrenuta inicjativa Vijeća o izmjeni i dopuni GUP-a Grada Rijeke da se uvrsti prijedlog 
koji se odnosi na smanjenje veličine etno cjeline Sv. Kuzam i prijedlog koji se odnosi na 
cestovni spoj mjesta Sveti Kuzam na brzu cestu Bakar. 

 Pokrenuta inicjativa za uređenjem površine u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 
52, 

 Pokrenuta inicjativa za proširenjem javne rasvjete u ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 
45A, 

 Pokrenuta inicjativa za proširenjem proširenje javne rasvjete u ulici Sveti Kuzam od 
kućnog broja 12 do kod kućnog broja 14, 

 Pokrenuta inicjativa za proširenjem proširenje javne rasvjete na prostoru parka 
Vidikovac, 

 Pokrenuta inicjativa za proširenjem javne rasvjete na prostoru Parka NOB-a, 

 Na inicijativu Vijeća MO Sv. Kuzam, a u okviru projekta Rijeka Zdravi Grad za sve 
zainteresirane mještanke srednje i starije životne dobi s područja Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam svaki ponedjeljak od 18,30 sati do 19,30 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam 
održavaju se besplatne vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje provodi 
Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. U vježbe uključeno 
cca.15 mještanki. 
 

 
4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 

poboljšanju kvalitete stanovanja 

 Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog 
odbora Sv. Kuzam (obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za 
mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne 
infrastrukture i stanja rješavanja po istima), 

 Vijeće je putem odbora za komunalna pitanja ustrojilo dostavu podataka o stanju 
komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata, 

 Vijeće je provelo 26. travnja 2014. akciju čišćenje prostora i uređenje sidra na platou 
ispred vodospreme u naselju Baraći. Osim članova Vijeća MO, članova K.D. Sv. 
Kuzme i Damjana, članova udruge Kuzmarskih maškara, uključili su se mladi s područja 
Sv. Kuzma i vrijednost njihovog volonterskog rada iznosio je 3.864,00 kn. Odjel za 
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gradsku samoupravu i upravu je prema odobrenom sufinanciranju planiranog programa 
osigurao počašćivanje učesnika.  
 

 za realizaciju je utrošeno: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 230,66 kn 
Reprezentacija Vijeća: 230,66 kn 
 
Volonterski rad - 14 mještana: 3.864,00 kn  
 
UKUPNO: 4.094,66 kn 
 

 Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam je 24. lipnja 2014. provelo eko radnu akciju čišćenja i 
uređenja prostora "Place" (dječje i sportsko igralište). U provođenju ove akcije 
sudjelovalo je 16 mještana s područja MO Sv. Kuzam (članovi Vijeća MO, članovi 
Karnevalske udruge Kuzmarske maškare, članovi K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" i mladi s 
područja Sv. Kuzma) 
Vrijednost njihovog volonterskog rada iznosio je 2.208,00 kn.  
 

 za realizaciju je utrošeno: 
 
Volonterski rad - 16 mještana: 2.208,00 kn 
 
UKUPNO: 2.208,00 kn 
 

 Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam je 07. rujna 2014. provelo eko radnu akciju čišćenja i 
uređenja prostora oko novoizgrađenog boćališta na "Placi" U provođenju ove akcije 
sudjelovalo je 12 mještana s područja MO Sv. Kuzam (članovi Vijeća MO, članovi K.D. 
"Sv. Kuzme i Damjana" i mladi s područja Sv. Kuzma) 
Vrijednost njihovog volonterskog rada iznosio je 3.312,00 kn  
 

 za realizaciju je utrošeno: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 598,84 kn 
Reprezentacija: 598,84 kn 
 
Volonterski rad - 12 mještana: 3.312,00 kn  
 
UKUPNO: 3.910,84 kn 
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi  

 Kontinuirano svaki ponedjeljak održavaju se u Hrvatskom domu Sv. Kuzam za 
mještanke srednje i starije životne dobi s područja Sv. Kuzma besplatne tjelovježbe za 
poboljšanje psihofizičkog zdravlja. 
Aktivnost provedena u okviru projekta Rijeka Zdravi Grad u suradnji s ordinacijom za 
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. 

 

6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

 Vijeće je organiziralo akciju “Najljepša okućnica i balkon”, te je 11. srpnja 2014. održana 
svečanost proglašenja najljepše okućnice i balkona. Akciji se odazvalo 30 učesnika. 
Vlasnicama najljepše proglašene okućnice i balkona uručena su priznanja i poklon bon, 
te prigodni poklon. Svim ostalim učesnicama u akciji uručena su uz priznanja za 
sudjelovanje u akciji prigodan poklon, kamene kućice izrađene od neobrađenog kamena 
koju je za ovu priliku pripremila gđa. Loredana Večerina iz Drage. 
 

 za realizaciju je utrošeno: 
 
      Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 800,00 kn  
      poklon bonovi: 800,00 kn 
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      Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 800,00 kn 
      prigodni poklon za sve učesnice: 800,00 kn 

 
      UKUPNO: 1.600,00 kn 

 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

 U području kulture VMO je organiziralo slijedeće aktivnosti: 
1. Likovna radionica – Dvanaesta radionica "Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar" 

Sedmero učenika trećih razreda Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci tijekom pet 
dana izradilo je zidni mural na dječijem igralištu Placa., (programska aktivnosti iz 
programa kulture) 

 Završna svečanost stvaranja murala - 26. lipnja 2014. (programska aktivnost iz 
programa kulture)  

1. Izložba Brune Paladina - 3. srpnja 2014. . (programska aktivnost iz programa kulture)  
2. Izložba akademskog kipara Zvonimira Kamenara - 24. rujna 2014. ("Kuzminja" - 

programska aktivnosti iz programa samouprave) 
 

 U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je 300 korisnika programa, a 
programske aktivnosti su realizirali: 

1. Vijeće MO i pododbor za kulturu pri Vijeću MO 
2. Upravni odbor sa svojim članovima K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" 
3. Učenici trećih razreda Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci: Danica Baf, NIko 

Bravarić, Martina Brkić. Lucija Lekšić, Klara Lisac. Erik Grginčić i Luciano Lujanac, 
predvođeni mentorom prof. Damirom Božićem 

4. Autor postavljene izložbe – Bruno Paladin 
5. Autor postavljene izložbe – akademski kipar Zvonimir Kamenar 
6. Likovni kritičar Theodor de Canziani 

 

 za realizaciju je utrošeno :  
 
Odjel gradske uprave za kulturu : 2.699,85 kn  
digitalni tisak kataloga: 1.205,00 kn 
potrošni materijal za rad u radionici: 1.494,85 kn 

 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 4.634,93 kn 
tisak pozivnica: 1.187,50 kn 
tisak letka. 950,00 kn 
potrošni materijal za rad u radionici:999,00 kn  
reprezentacija:1.498,43 kn 

 
  UKUPNO: 7.334,77 kn 

  
 
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

 U području sportskih aktivnosti održane su slijedeće aktivnosti: 
1. Turnir u malom nogometu i boćarski turnir (24. rujna 2014. u sklopu obilježavanje 
crkvenog blagdana i dana mjesta „Kuzminja 2014".) 
4 ekipe po 10 natjecatelja za mali mnogomet – ukupno 40 natjecatelja i 4 ekipe po 4 
natjecatelja  u boćarskom turniru - ukupno 16 natejcatelja 
Na održavanja turnira u malom nogometu i boćama odazvalo se je 56 natjecatelja cca 
100 posjetitelja. 

Realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s nogometnim ekipama: "Vitez" iz 
Škrljeva, "Mate i prijatelji" iz Cernika, Malonogometnim klubom "Draga", 
malonogometnom ekipom sa Sv. Kuzma, sucem turnira Hašimom Neškićem, boćarskim 
eipama: Boćarskim klubom Draga, Boćarskim klubom Kukuljanovo, Boćarskim klubom 
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Hreljin, ekipom boćara sa Sv. Kuzma, obrtnicima na području MO Sv. Kuzam: Hirter 
d.o.o. Sv. Kuzam, Konobom "Baltazar", Ugostiteljskim obrtom "Zelena Dolina" i 
glazbenikom Žarkom Žeželićem Prdelom. 

 za realizaciju je utrošeno :  
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (u sklopu programa Kuzminja): 1.498,56 kn 
sudac malonogometnog turnira: 920,00 kn 
reprezentacija: 578,56 kn  
 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u sklopu Kuzminje): 1.499,06 kn 
pehari i medalje: 1.499,06 kn 
 
 

      UKUPNO: 2.997,62 kn 
 

 Dana 31. svibnja 2014. povodom obilježavanja blagdana zaštitnika Grada Rijeke Svetog 
Vida održan je sportski susret mjesnih odbora na terenu Športskog društva Zamet, u 
kojem je sudjelovala boćarska ekipa s područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam na kojem su 
osvojili prvo mjesto. 

 
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

 Vijeće je iz područja brige o djeci provelo slijedeće aktivnosti: 
1. Doček Sv. Nikole (07. prosinca 2014.) 
     (26 djece predškolskog i školskog uzrasta) 

 
Dana 07. prosinca 2014. u Hrvatskom domu Sv. Kuzam okupila su se djeca s područja 
Sv. Kuzma i njigovi roditelji, te uživali u predstavi koju su izveli glumci Ri Teatra pod 
nazivom "Vidov san".Nakon predstave Sveti Nikola je darivao svu djecu predškolskog i 
školskog uzrasta sa Sv. Kuzma prigodnim poklon paketima. 
 

Broj korisnika ostvarenog programa: cca. 50 korisnika i posjetitelja (26 djece 
predškolskog i školskog uzrasta i isto toliko roditelja) 
Realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s Ri Teatrom, poduzećem „EB“ 
d.o.o. i roditeljima djece. 
 
2. Dječija likovna radionica (08.- 22.  prosinca 2014.) 
     (7 djece predškolskog uzrasta) 

 
Radionica se je održavala tri puta tjedno po sat i pol vremena u dvorani Hrvatskog doma 
Sv. Kuzam, pod vodstvom stručne osobe gđe. Maje Bubaš, mještanke Sv. Kuzma. 
Povodom obilježavanja božićnih blagdana održano je dana 22. prosinca 2014. godine 
druženje polaznika gdje su bili izloženi radovi izrađeni tijekom održavanja likovne 
radionice. Po završetku druženja djeci su podijeljeni njihovi radovi, a Mjesni odbor ih je 
nagradio adekvatnom igračkom. 
 
Broj korisnika ostvarenog programa: cca. 10 korisnika i gostiju (7 djece s voditeljicom i 2 
volonterke - polaznice Osnovne škole) 
Realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s voditeljicom radionice - 
mještankom Majom Bubaš i 2 volonterke – polaznice Osnovne škole 
 

 
10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

1. "Kuzminja 2014." – dan mjesta održan je u periodu od 24., 25. i 26. rujna 2014. U 
sklopu "Kuzminje" odvijale su se slijedeće aktivnosti: 
 sportski turniri: malonogometni turnir i boćarski turnir (24. rujna 2014.) 
 položen vijenac i zapaljena svijeća na centralnom križu mjesnog groblja Sv. Kuzam / 
položeno cvijeće i zapaljena svijeća na kosturnici trinestorice streljanih u vrijeme rada od 
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strane talijanskih okupatora / položeno cvijeće i zapaljena svijeća uz spomenik palim 
borcima u parku Sv. Kuzam / položeno cvijeće i zapaljena svijeća uz spomenik 
"Kikovica" na mjestu streljanih mještana Sv. Kuzme i okolice. (25. rujna 2014.) 
 otvorena izložba akademskog kipara Zvonimira Kamenara (25. rujna 2014.) 
 održane svete mise ( održana za sve pokojne mještane Sv. Kuzma na Kalvariji 25. 
rujna 2014. / u crkvi Sv. Kuzme i Damjana 26. rujna 2014. godine u 10 i 17 sati  održane 
blagdanska i sveta misa.) 

2. "Bilten" Vijeće je u 2014. godini izdalo 1 bilten u 150 primjeraka koji su distribuirani 
mještanima Sv. Kuzma.  

3. Doček Sv. Nikole" opisan u točki 9 /1. 
4.  "Dječija likovna radionica" opisan u točki 9 /2. 

  
U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je cca.300 korisnika programa, a 
realizacija programske aktivnosti ostvarena u suradnji s: 

1. "Kuzminja 2014." - Mještanima Sv. Kuzma, Kulturnim društvom „Sv. Kuzme i Damjana,  
sucem turnira Hašim Neškić, nogometnim ekipama: "Vitez" iz Škrljeva, "Mate i prijatelji" iz 
Cernika, Malonogometnim klubom "Draga", malonogometnom ekipom sa Sv. Kuzma 
boćarskim ekipama: Boćarskim klubom Draga, Boćarskim klubom Kukuljanovo, 
Boćarskim klubom Hreljin, ekipom boćara sa Sv. Kuzma, obrtnicima na području MO Sv. 
Kuzam: Hirter d.o.o. Sv. Kuzam, Konobom "Baltazar", Ugostiteljskim obrtom "Zelena 
Dolina", glazbenikom Žarkom Žeželićem Prdelom, župnikom Giuseppe Vosillom i 
župnikom Sanjinom Francetić, autorom postavljene izložbe akademskim kiparom 
Zvonimirom Kamenar, likovnim kritičarom Theodor de Canziani 

2. "Bilten" – predsjednikom K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" gosp. Zlatkom Meićem, 
urednikom biltena. 

3. "Dječija likovna radionica" - voditeljicom radionice - mještankom Majom Bubaš i 2 
volonterke – polaznice Osnovne škole 

4. "Doček Sv. Nikole" - glumcima iz Ri Teatra i poduzećem „EB“ d.o.o. i roditeljima djece 
 

 za realizaciju je utrošeno : 
1. KUZMINJA 2014. 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 5.531,67 kn   
nabava vijenaca i svijeća:1.000,00 kn 
nabava majca:450,00 kn 
reprezentacija:1.395,61 kn 
tiskanje pozivnica (program kultura):1.187,50 kn 
sudac mali nogomet- ugovor o djelu (program sport): 920,00 kn 
reprezentacija (program sport): 578,569 kn  
 
 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu: 1.499,06 kn 
pehari i medalje: 1.499,06 kn 

 
UKUPNO: 7.030,73 kn          

 
2. BILTEN 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 1.775,88 kn 
tiskanje biltena: 1.284,38 kn 
reperezentacija:491,50 kn  

 
UKUPNO: 1.775,88 kn          
 

3. DOČEK SV. NIKOLE 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu:5.419,32 kn  
predstava Ri Teatar: 3.000,00 kn 
materijal za uređenje dvorane:699,98 kn 
igračke za djecu: 1.199,99 kn 
reprezentacija - slatkiši za djecu:519,35 kn 
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Donacije i poticaji: 520,00 kn (uplata roditelja djece sa Sv. Kuzma – za kupnju 
slatkiša za djecu - program doček Sv. Nikole) 
Reprezentacija – slatkiši za djecu: 519,29 kn 

 
UKUPNO: 5.419,32 kn 

 
4. DJEČJA LIKOVNA RADIONICA 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu:794,08 kn  
materijal za rad u radionici:: 498,88 kn 
reperezentacija:295,20 kn  

 
UKUPNO: 794,08 kn          

 
 
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiroračunu  mjesnog odbora iznose: 362,67 kn 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora:  

 reprezentacija 1.496,02 kn 
 
 
11. Za realizaciju Programskih aktivnosti Vijeća MO Sv. Kuzam u 2014. godini u Proračunu 

Grada bila su osigurana sredstva kako slijedi: 
 
PRIHODI: 
 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
3. Odjel gradske uprave za kulturu 
4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
5. Donacije 

                UKUPNO PRIHODI 

 
 

 
20.000,00 
 1. 500,00 

800,00 
3.000,00 
1.500,00 

520,00 
27.320,00 

 
 
RASHODI  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
4. Odjel gradske uprave za kulturu 
5. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu  
6. Donacije 

UKUPNO RASHODI  

  
 

18.210,54 
  1.496,02                                                                                 
     800,00 
  2.699,85 
  1.499,06 
     519,35 
23.224,82 
 

 
              
 
 
 

                                                                                 
Predsjednik Vijeća MO  
 
       Milan Dragičević                                                   


