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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  09.10.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 37 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
37. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 09.10.2017. s početkom u 16,00 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 36. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvršenje plana proslave "Kuzminje 2017." 
2. Usvajanje prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 

2018. godinu 
3. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik se osvrnuo da je prema planiranom planu uspješno realiziran program 
obilježavanja blagdana mjesta pod nazivom "Kuzminja 2017.". 
U sklopu proslave Dana Sv. Kuzme i Damjana 21. rujna 2017. u galeriji Hrvatskog doma Sveti 
Kuzam otvorena je izložba podmorske fotografije Antona Žužića pod nazivom „Kuzmarski 
zaron“. 
Vijeće mjesnog odbora Sv. Kuzam i Kulturno društvo Svetoga Kuzme i Damjana, izložbu su 
postavili u sklopu projekta Forma Viva Sveti Kuzam – Galerija na otvorenom, koja se provodi 
već devetnaest godina, a kojom se želi pokazati ljudima kako kulture ima i na rubovima grada, 
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te da likovni umjetnik ne mora biti akademski školovan da bi ostvario umjetničke dosege. 
Uvjereni da ne mora, Anton Žužić, ovoga puta dragi gost to upravo dokazuje. Ovaj iskusni  
ronilac i ribar svojom je ljubavlju za podmorje i istančanim smislom za podmorski kadar i kolorit 
uspio stvoriti čarobna ugođaj koja većina nas nikada u naravi neće vidjeti. Tako je na najljepši 
mogući način publici blisko dočarao Jadransko more i njegove dubine. 
• Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam u suradnji s Odjelom gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb i "Gradskim društvom Crvenog križa" organizirao je za sve zainteresirane 
mještane besplatnu akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi. Akcija je održana 22. rujna 2017. od 
10,00 do 12,00 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam. Akciji se odazvalo 34 mještana. 
• Dana 22.09.2017. na terenu boćališta “Placa” održan je boćarskog turnir u organizaciji 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam i uz pomoć volontera i sponzora iz Sv. Kuzma. 
Pobjednici boćarskog turnira bili su boćari “Boćarskog kluba Draga”, drugi su bili “Boćarski klub 
Kukuljanovo”, treći “Boćarski klub Hreljin”, a četvrti su bili boćari Sv. Kuzma. Igrale su se trojke 
+ rezerva. Po završetku turnira i nakon podjele pehara i medalja nastavljeno je druženje gostiju i 
učesnika turnira uz pjesmu i gitaru. 
• U sklopu obilježavanja blagdana "Sv. Kuzme i Damjana", na sjećanje na sve pokojne 
Kuzmare, 25. rujna 2017. u 10 sati 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.  
Cvijeće uz spomenik "Kikovica" na mjestu 13-torice streljanih mještana Sv. Kuzma i okolice 
položeno je na sam dan Kuzminje 26. rujna 2017. 
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 i član pastoralnog vijeća Župe Bakar, Tomislav Pavletić, 
član K.D. „Sv. Kuzme i Damjana“ i mještani: Nikola Konestabo, Zlatko Margan, Marijan 
Starčević, Pavao Pavletić, Nevenka Pavletić. 
•  U crkvi Sv. Kuzme i Damjana istog dana u 18,00 sati održana je blagdanska misa – 
predslavi vlč. Nikica Jurić, župnik Župe Sv. Andrije Apostola. Nakon svete mise blagoslov i 
molitva za sve pokojne na mjesnom groblju. 
Dana 26. rujna 2017. u 10,30 sati održana je Blagdanska sveta misa u crkvi Sv. Kuzme i 
Damjana - predslavi vlč. Nikica Jurić, župnik Župe Sv. Andrije Apostola. U 18.00 sati održana je 
pjevana svečana koncelebrirana misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana - predslavi vlč. Siniša 
Vujčić, župnik Župe Sv. Ćirila i Metoda. U svečanoj misi sudjelovao je crkveni pjevački zbor Sv. 
Andrije Apostola pod vodstvom maestra Mladena Cvijanovića. 
 
Malonogometni turnir se zbog nedovoljno sakupljenih ekipa nije održao, stoga ni fin. sredstva 
koja su planirana za trošak nabave pehara i lopte nisu utrošena. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se primilo na znanje 
 
 
AD2. 
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 Proračuna Grada Rijeke 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: 
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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 obrazaca za 
prijavu programa Mjesnih odbora prijava programa i potraživanje financijskih sredstava će 
glasiti: 
Naziv programske aktivnosti 

 Bilten (1x150 kom) – izmjena da se poveća sa 8 stanica na 12 stranica A4 (prijedlog 
potraživanja fin. sredstva u iznosu od 2.300,00 kn) 

 Obilježavanje Kuzminje - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 5.300,00 kn + 
sufinancirana iz sportskog dijela programa -1.200,00 kn) ) 

 Provođenje akcije „Biramo najljepšu okućnicu i balkon“ – (prijedlog potraživanja fin. sredstva 
u iznosu od 2.100,00 kn + potraživanja iz dijela programa poduzetništva 1.000,00 kn) 

 Obilježavanje Sv. Nikole - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 4.800 kn) 

 Sufinanciranje programa OGU za kulturu - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
5.000 kn + potraživanja iz programa kulture 5.000,00 kn) 
U suradnji s gospodinom Zlatkom Meićem, predsjednikom K.D. "Sv. Kuzme i Damjana"  
pripremljen je na zatraženim obrascima prijedlog programa iz kulture za 2018. s kojim bi se 
Vijeće prijavilo na natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – 
djelatnost Mjesnog odbora – rok za predaju je 08. listopada 2018. 
6. Provođenje eko akcije - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn + 
potraživanja za osiguranje kontejnera, rukavica, sokova i toplog obroka 2.560,00 kn))  
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam za 2018. godinu. 
 
 
AD 3 
Predsjednik informira da se planira u subotu 14. listopada 2017. provesti akcija čišćenja 
prostora na platou zvanom "Kolosjek". Teren će se očistiti i odvesti materijal koji je nelegalno 
navezen od nepoznatih osoba kako bi se pripremio prostor pošto je tu predviđena postava 
skulptura gosp. Damira Šegote izrađena u Kiparskoj radionici K.D. "Sv. Kuzme i Damjana". Plan 
je očistiti teren od nepoželjne vegetacije kao i spaljivanje istog, te očistiti teren od smeća koji se 
nalazi na tom terenu. Na istom terenu po završetku betoniranja temelja za skulpturu biti će 
organizirana još jedna akcija kako bi se izvršili završni radovi. Nakon završetka akcije, 
sudionicima će biti osigurana marenda od strane VMO. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 

 


