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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  13.09.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 48 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
48. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 13.09.2018. s početkom u 12,00 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 47. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2019. 
2. Prijedlog prioriteta u održavanu objekta i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Mjesnog odbora za 2019. – očitovanje na odgovor Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav 

3. Definiranje programa obilježavanja dana mjesta i crkvenog blagdana Sv. Kuzme i 
Damjana pod nazivom „Kuzminja 2018.“ 

4. Održavanje ekološke akcije čišćenja na prostoru platoa „Placa“ i platoa „Kolosjek“ 
5. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
pristigla uputa za Izradu prijedloga Programa rada za 2019. godinu. U uputi je navedeno da 
se mijenjaju rokovi izrade prijedloga Programa rada vijeća mjesnih odbora za 2019. godinu, s 
obzirom na to da se u mjesecu rujnu 2018. očekuje stupanje na snagu Odluke o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Postupak pisanja 
prijedloga programa rada, ocjenjivanja istih od strane Povjerenstva, kao i izrada financijskih 
planova kojima se definiraju sredstva za realizaciju programa, proces je koji zahtjeva 
vremensko razdoblje od dva do tri mjeseca. Stoga je potrebno, u cilju daljnjeg kontinuiranog 
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poslovanja i djelovanja vijeća mjesnih odbora, da sadašnji sastavi vijeća mjesnih odbora 
izrade Programe rada za 2019. godinu prije stupanja na snagu Odluke Gradskog vijeća o 
raspisivanju izbora za članove vijeća MO na području grada Rijeke, što se procjenjuje da će 
biti početkom rujna. Novi sastavi vijeća prihvatiti će prijedloge programa ili ih korigirati u 
skladu sa uputama i primjedbama Povjerenstva za ocjenu programa i odlukom nadležnog 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu na čijim se stavkama proračuna planiraju financijska 
sredstva za realizaciju programskih aktivnosti vijeća mjesnog odbora . 
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 
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 
obrazaca za prijavu programa Mjesnih odbora prijava programa i potraživanje financijskih 
sredstava će glasiti: 
Naziv programske aktivnosti 

 Bilten (1x150 kom) –12 stranica A4 (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
2.600,00 kn) 

 Obilježavanje Kuzminje – izmjena je da se iz razloga što će se planirati samo održavanje 
boćarskog turnira, svi troškovi za održavanje malonogometnog turnira brišu (prijedlog 
potraživanja fin. sredstva u iznosu od 4.400,00 kn + sufinancirana iz sportskog dijela 
programa -1.200,00 kn) ) 

 Provođenje akcije „Biramo najljepšu okućnicu i balkon“ – Pošto se akcija održava po 
dvadeseti put, u planu je da se u 2019. godini za učesnice koje sudjeluju od samog početka, 
posebno pripremi i nagradi njihov trud. (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
2.700,00 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) 

 Eko akcije - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn + potraživanja za 
osiguranje kontejnera, rukavica, sokova i toplog obroka 2.155,00 kn))  

 U okviru projekta Rijeka Zdravi Grad za sve zainteresirane mještanke srednje i starije 
životne dobi s područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam u Hrvatskom domu Sv. Kuzam 
održavanje besplatnih vježbi za poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje provodi Ordinacija za 
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. 

 Organiziranje mjerenja tlaka i šećera u krvi (dva puta godišnje). 
Zaključak: 
Vijeće MO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam za 2019. godinu. 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO upoznaje članove Vijeća da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
na temelju dostavljenih materijala Vijeća, dao tabelu u kojoj su prikazani svi prijedlozi VMO 
istim redoslijedom kako su navedeni od strane VMO. Uz svaku stavku od strane Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za 
realizaciju ili objašnjenje zbog kojeg prijedlog VMO ne može biti uvršten. Od VMO se traži da 
utvrdi ostaje li kod ranije danog rasporeda prioriteta, te je Vijeće upoznato s odgovorom koji 
je u tabeli naveden i planiranim sredstvima za prioritete održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam u iznosu od 96.000,00 kuna. 



 3/4 

Temeljem navedenog raspored prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2019. bi glasio: 
1. Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 53 do kućnog 
broja 47 - u nadležnosti Rijeka Prometa – predloženi iznos od 50.000,00 kn u dogovoru s 
gosp. Leom Kurilićem će se umanjiti i glasiti će 44.000,00 kn 
2. Uređenje potporog zida preko puta mjesnog groblja Sveti Kuzam - u nadležnosti Rijeka 
Prometa - predloženi iznos od 20.000,00 kn u dogovoru s gosp. Leom Kurilićem će se 
umanjiti i glasiti će 16.000,00 kn 
3. Zamjena sprava novima na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnih brojeva 9 
i 11 - u nadležnosti Zajedničke komunalne djelatnosti - predloženi iznos od 40.000,00 kn u 
dogovoru s gđom. Anđelinom Ćobić će se umanjiti i glasiti će 36.000,00 kn 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2019. godinu. 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik Milan Dragičević podsjeća da je potrebno definirati i složiti cjelokupan progam 
obilježavanja dana mjesta i crkvenog blagdana Sv. Kuzme i Damjana pod nazivom 
„Kuzminja 2018.“  
Nakon svih odrađenih priprema i dogovora članovi Vijeća zajednički su definirali program 
obilježavanja “Kuzminje 2018”. i pripremili nacrt programa koji će se dati za tiskanje plakata 
koji glasi: 
Petak 21. rujna 2018. u 19 sati održati će se otvaranje izložbe Vide Grbac uz domijenak u 
Galeriji Hrvatskog doma Sveti Kuzam 
Ponedjeljak 24. rujna 2018. u 17 sati održati će se boćarski turnir na boćalištu 'Placa'. Po 
dodjeli odličja veselje uz iće, piće 
Utorak, 25. rujan 2018. u 10.00 sati organizira se polaganje vijenaca pri centralnom križu na 
groblju Sv. Kuzam i uz kosturnicu trinaestorici strijeljanih u NOB-u; u spomen-parku u 
Svetome Kuzmu; te na mjestu strijeljanja naših mještana na Kikovici 
U 18.00 sati održati će se Sveta misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana, predslavi vlč. Nikica 
Jurić, župnik Župe Sv. Andrije Apostola. Nakon svete mise blagoslov i molitva za sve 
pokojne na mjesnom groblju  
U 19.00 sati održati će se “Fešta od skulptur”- svečano otvaranje skulptura Damira Šegote i 
Želimira Hladnika u Sv. Kuzmu na predjelu Vidikovac (iza željezničkog nadvožnjaka podno 
crkve  
Srijeda, 26. rujna 2018. u 10.30 sati održati će se Blagdanska sveta misa u crkvi Sv. Kuzme i 
Damjana  - predslavi vlč. Nikica Jurić, župnik Župe Sv. Andrije Apostola 
U 18.00 sati održati će se pjevana svečana koncelebrirana misa u crkvi Sv. Kuzme i 
Damjana - predslavi vlč. Marko Kopić, župnik Župe Sušačka Draga. U svečanoj misi 
sudjeluje crkveni pjevački zbor Sv. Andrije Apostola pod vodstvom maestra Mladena 
Cvijanovića 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo da će se planirana programska aktivnost realizirati 
prema predviđenom planu, te trošak za realizaciju ove akcije biti će prema odobrenim 
financijskim sredstvima koji su navedeni kroz planirani program. 
 
 
 
AD 4 
Predsjednik informira da se planira u subotu 15. rujna 2018. provesti akcija čišćenja prostora 

na platou „Placa“, platou "Kolosjek“ i uz cestu ispod željezničkog nadvožnjaka. Teren 
„Kolosjeka“ i teren ispod nadvožnjaka će se očistiti kako bi se pripremio prostor za izradu 
postolja za postavljanje skulpture gosp. Želimira Hladnika. Dana 24. rujna predviđeno je 
postavljanje skulptura gosp. Damira Šegote pod nazivom „ogljišće“ i gosp. Želimira Hladnika 
pod nazivom „copa“. Kako se približavaju dani Kuzminje i događanja će se održati osim na 
prije navedenim mjestima i na boćalištu „Placa“ kao i oko crkve Sv. Kuzme i Damjana., pa je 
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stoga potrebno očistiti i taj dio. Tereni će se čistili od korova i raznog smeća. Nakon 
završetka akcije, sudionicima će biti osigurano počašćivanje od strane VMO. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
AD 5 
Pod točkom razno nije bilo zahtjeva za raspravu. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 


