
 1/3 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19.10.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 13 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
13. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 19.10.2015. s početkom u 19,00 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 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Sandra Sertić, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Prijedlog i usvajanje Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2016.  
2. Izvještaj sa održane proslave "Kuzminja 2015." 
3. Priprema za doček Sv. Nikole 
4. Dogovor oko izrade biltena za 2015. godinu 
5. Razno 

 
 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
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 (u iznosu do 
20.000,00 kn po mjesnom odboru), sredstva donacija, poticajnih donacija, ali mogu ostvariti i 
sredstva s pozicija proračuna ostalih odjela gradske uprave Grada Rijeke. Predsjednik nadalje 
upoznaje kako je Odjel za kulturu objavio Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
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Grada Rijeke za 2016. godinu, a kako je rok bio zaključno do 10. listopada, gosp. Zlatko Meić 
pripremio je na zatraženim obrascima prijedlog programa iz kulture za 2016. koji je prijavljen na 
natječaj u zadanom roku, te je predsjednik pročitao članovima Vijeća prijavljeni program s kojim 
su se oni složili. 
Nadalje predsjednik dosadašnje programe rada iz svakog pododbora čita i zajedno s članovima 
rade se manje korekcije i izmjene te je donesen sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedloge koji će se planirati kao programska aktivnost 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam, a koja bi se financirala od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
do iznosa od 20.000,00 kuna . 
Temeljem zaključka VMO Sv. Kuzam i pripremljenih obrazaca za prijavu programa Mjesnih 
odbora priprema prijava i potraživanje financijskih sredstava koji 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 4.900,00 kn u kojem 
je planirano i sufinanciranje programa OGU za sport i tehničku – (prijedlog potraživanja fin. 
sredstva u iznosu od 1.000,00 kn) 
3. Održavanje likovno kreativne radionice za najmlađe - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u  
iznosu od 1.000,00kn) 
4. 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) 
6. Sufinanciranje programa OGU za poduzetništvo - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u 
iznosu od 1.000 kn) 
7. Sufinanciranje programa OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju - (prijedlog potraživanja fin. 
sredstva u iznosu od 500,00 kn) 
8. Bankarske usluge - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn) 
 
 
AD 2 
Predsjednik se osvrnuo da je uspješno realiziran program obilježavanja blagdana mjesta pod 
nazivom "Kuzminja 2015.". 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 tim planiranim fin. 
sredstva plaćena usluga likovnog kritičara. 

- Dana 23. rujna 2015. položen je vijenac i zapaljena svijeća na centralnom križu mjesnog 
groblja Sv. Kuzam. Također je položeno cvijeće i zapaljena svijeća na kosturnici trinaestorice 
streljanih u vrijeme drugog svjetskog rata od strane talijanskih okupatora. Položeno je cvijeće i 
zapaljena svijeća uz spomenik palim borcima u parku Sv. Kuzma. Položeno je cvijeće i zapaljena 
svijeća uz spomenik "Kikovica" na mjestu 13-torice streljanih mještana Sv. Kuzma i okolice. 
Polaganju vijenca nazočili su Milan Dragičević, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, 
Zlatko Meić, zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam i predsjednik K.D. "Sv. 
Kuzme i Damjana", Šerifa Šepić, članica Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, Lorenzo Tommasi 
član Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, Milena Šipuš zamjenica predsjednika K.D. "Sv. Kuzme i 
Damjana", i mještani Sv. Kuzma Zlatan Margan i Nikola Konestabo. 
- Prigodom obilježavanja blagdana "Kuzminje" Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam i K.D. "Sv. 
Kuzme i Damjana" organizirao je u Hrvatskom domu Sv. Kuzam dana 24. rujna u 19,30 sati 
otvaranje izložbe riječkog slikara Dražena Filipovića Pegle. U glazbenom dijelu programa 
nastupao je Goran Troha, a o slikama govorio je likovni kritičar gosp. Theodor de Canciani.  
- Dana 25. rujna 2015. u 17 sati na Kalvariji, održana je sveta misa za sve pokojne mještane Sv. 
Kuzma. U crkvi Sv. Kuzme i Damjana dana 26. rujna 2015. u 10 sati održana je blagdanska misa 
– predslavi župnik, vlč. Giuseppe Vozila, a u 17.00 sati održana je svečana misa – predslavi 
mladomisnik Marko Šarić, župni upravitelj župa Kukuljanovo i Škrljevo.  
- Dana 08.10.2015. 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. 
Boćarski turnir: Pobjednici boćarskog turnira su boćari "Boćarskog kluba Draga", drugi su 
"Boćarski klub Kukuljanovo", treći su boćari Sv. Kuzma, četvrti je "Boćarski klub Hreljin", Igrale su 
se trojke + rezerva. Mali nogomet: Turnir su osvojili "Mate i prijatelji – Caffe bar Patriot" sa 



 3/3 

Cernika, druga je ekipa "Vitez" iz Škrljeva, treća je ekipa iz Drage, dok je domaćin, mlada ekipa 
Sv. Kuzma zauzela četvrto mjesto. Po završetku turnira i nakon podjele pehara i medalja 
nastavljeno je druženje gostiju i učesnika turnira. 

Zaključak:  
Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
U svezi planiranja programa dočeka Sv. Nikole predsjednik VMO je upoznao da su dobivene 
dvije ponude za održavanje predstave jedna od Ri Teatra iz Rijeke i jedna od Produkcije Z iz 
Splita. Nakon kraće konzultacije odlučeno je da se kontaktira se Ri Teatrom, te da se potvrdi 
termin nastupa 5. prosinca u 18 sati.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je informirao Vijeće da će zadatak oko pripreme biltena preuzeti gosp. Zlatko Meić a 
koji predlaže da se formira uređivački tim u kojem bi bili : Zlatko Meić, Milan Dragičević i Renzo 
Tommasi. Gospodin Zlatko Meić zamoljava članove Vijeća da malo razmisle i predlože neku od 
tema koje bi bile dobre da se uvrste u bilten. Poželjno bi bilo da se potraži suradnja gosp. 
Tomislava Pavletića i gđe. Anke Tommasi koji bi svojim iskustvom i poznavanjem Sv. Kuzma 
pomogli pri pripremi kronike Sv. Kuzma. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 5 
Predsjednik članove Vijeća upoznao s sljedećim. 
- Pošto je prošlo dosta vremena od kad je dogovoreno (od mjeseca travnja) sa K.D. "Kozalom" 
izgradnja novih grobnica na mjesnom groblju Sv. Kuzam predsjednik je nazvao gosp. Feruča 
Škrobolju da vidi gdje je stalo. Dobiven je odgovor kako će se u najkraćem roku početi sa 
izgradnjom novih grobnica tj. dvaju ukopnih mjesta. Usput je gospodin Renzo Tommasi iznio 
svoje nezadovoljstvo, a napomenuo je da to mišljenje djele i ostali mještani u svezi čišćenja 
groblja i pražnjenje koševa za otpad. Dodao je da se koševi ne čiste jednom tjedno već jednom 
mjesečno. 
- Gospodin Renzo Tommasi upoznaje članove Vijeća da uz cestu Bakar – Čavle ispod 
postojećih panoa nalazi se veća količina odbačenih plakata.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 
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