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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-8 
Rijeka,  17.06.2020. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 15 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
15. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 17.06.2020. s početkom u 17,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 

Sjednici su bili nazočni: 

 Lorenzo Tommasi, predsjednik VMO 

 Ivana Sluga, zamjenik predsjednika VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Gordana Grdinić, član VMO 

 Milan Dragičević, član VMO 
Ostali nazočni  

  

Sjednici nisu bili nazočni: 
  

 
Usvajanje zapisnika sa 14 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Priprema prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2021. 

god. 
2. Komunalna problematika 
3. 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 2021. godinu kojom su definirani rokovi, 
obrasci i način izrade prijedloga Programa rada, te s tim u svezi i Prijedlog Financijskog plana 
vijeća mjesnih odbora za 2021. 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 duže vremensko razdoblje stoga je potrebno, u 
cilju daljnjeg kontinuiranog poslovanja i djelovanja vijeća mjesnih odbora, a u skladu sa 
poslovnim procesima donošenja prijedloga izrade Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu 
kao i projekcija za 2022. i 2023. započeti na vrijeme sa izradom prijedloga programa rada i 
financijskih planova za 2021. godinu. Stoga je potrebno sukladno uputama za prijavu 
programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu za 2021. godinu izraditi Programe rada za 2021. i dostaviti ih u Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu – Direkciju za mjesnu samoupravu zaključno do 20. srpnja 2020. godine. 
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Vijeća MO usvajanjem prijedloga programa rada ujedno usvajaju i prijedlog financijskog plana 
kojim će se realizirati predloženi programi po pozicijama proračuna Grada Rijeke. 
Predsjednik je osvrnuo da se s obzirom na novonastalu situaciju vezanu za pandemiju virusa 
COVID - 19 i njenih posljedica koja se odrazila na smanjenje prihoda te Vijeće MO neće moći 
realizirati sve programske aktivnosti koje je planiralo u 2020. stoga predlaže da se uvrsti u 
Program rada Vijeća MO Sv. Kuzam za 2021. cjelokupan Programu rada Vijeća MO Sv. 
Kuzam iz 2020. godine. 
Nakon zajedničke konzultacije donesen je sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za 2021. godinu. 
 
Vijeće MO Sv. Kuzam usvajanjem prijedloga programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za 2021., ujedno usvaja i prijedlog Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za 2021. godinu. 
 
 
AD2 
Dobivene su sljedeće informacije: 

 Prijavljeno odloženo – bačeno razno smeće kod pučke šterne je riješeno. 

 Prijavljena potreba orezivanja nepoželjne vegetacije kroz Sv. Kuzam je provedeno i 
predsjednik konstatira da je osobno prve godine zadovoljan s izvedenim radovima. 

 Prijavljeno farbanje klupa na sportskom igralištu Sv. Kuzam i na bini uz boćarski jog Sv. 
Kuzam je riješeno 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje.  

 Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam uputilo je mail gđi. Anđelini Ćobič iz Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav te obavijestilo da je prilikom korištenja klupa kod pučke šterne 
uočeno da su klupe za sjedenje nakoso, te se je zatražilo stručno mišljenje o daljnjem 
rješavanju navedenog. Isto tako prijavljeno je da na postojećim klupama na tkz. Vidikovcu 
nedostaju daske. 
Od gđe. Anđeline Ćobić dobiven je odgovor da je prošli tjedan obišla lokacije i dala nalog za 
postavu letvi na klupe na Vidikovcu i popravak klupa uz šternu. 
Izvođač radova obavijestio je da je dobio nalog za izravnavanje klupa koje su nakoso, 
međutim želio bi prije nego započne s popravkom kontaktirati s Vijećem da ih informira kako je 
jedino moguće poravnati postavljene klupe.   
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam donijelo je zaključak da želja Vijeća MO da klupe stoje ravno, te se prepuša 
izvođaču radova da odluči o načinu saniranja istog. 
 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo da se dostave i sljedeći upiti: 
• Direkciji zajedničke komunalne djelatnost, gđi Anđelini Čobić obavijest da postoji potreba 
da se ofarba kompletna ograda oko i na tribinama boćarskog joga Sv. Kuzam kako bi se 
zaštitila od daljnjeg propadanja. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo s predloženim. 
 

 Direkciji zajedničke komunalne djelatnost, gosp. Ivanu Šimatoviću obavijest da je dio 
ograde na Vidikovcu iskinut i da ga treba popraviti, te kako je uočeno da je oštećena rampa na 
Sv. Kuzmu u blizini kbr.1., 
Gospodin Milan Dragičević predlaže da bi se gosp. Ivan Šimatović trebao pozvati na Sv. 
Kuzam kako bi zajednički obišli teren i dobili stručno mišljenje pri dugoročnijem rješavanju 
pitanja postojećih rampi (3 kom). 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo s predloženim. 
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AD3 

 Predsjednik informira Vijeće da je dana 04. lipnja 2020. godine u gradskoj vijećnici Grada 
Rijeke, Korzo 16, s početkom u 14,00 sati održan sastanak predsjednika vijeća mjesnih 
odbora i gradonačelnika, po pozivu gradonačelnika na temu programa malih komunalnih 
akcija. 
Gradonačelnik je pozdravio predstavnike vijeća mjesnih odbora te istaknuo kako je sastanak 
sazvao kako bi vijeća upravo od njega osobno, a ne od novinara ili drugih izvora, dobila 
određene informacije vezane za financiranje malih komunalnih akcija, a koje će biti predložene 
Gradskom vijeću prilikom izglasavanja rebalansa proračuna Grada Rijeke vjerojatno u srpnju 
2020.- godine.  
Gradonačelnik je objasnio uslijed čega se smanjila prihodovna strana proračuna Grada Rijeke, 
istaknuvši između ostalog kako su odlukom Gradonačelnika korisnici poslovnih prostora kao i 
drugi subjekti oslobođeni plaćanja zakupnine, komunalne naknade, spomeničke rente u 
mjesecima u kojima su bili zatvoreni kao posljedici pandemije, što je između ostalih mjera 
utjecalo na drastično smanjenje prihoda proračuna, te istaknuo da će se sukladno smanjenju 
prihoda morati smanjiti i rashodi. U cilju navedenog svim odjelima je dan naputak kako je 
potrebno smanjiti rashodovnu stranu i odgoditi investicije koje odista nisu nužno neophodne. 
Veliki dio projekata, programa i aktivnosti su smanjeni osim određenih potreba financiranja 
potreba iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.  
S tim u vezi prilikom izglasavanja rebalansa gradskom vijeću će biti predložena i odgoda 
realizacije malih komunalnih akcija planiranih za 2020. godinu. Ukoliko se prihodi oporave i ne 
dođe do novih posljedica novog vala pandemije ili drugih okolnosti koje bi utjecale na 
nedovoljno punjenje prihodovne strane proračuna planirani i usvojeni iznos za realizaciju malih 
komunalnih akcija za 2020. godinu (11.873.000,000 kn) realizirao bi se u 2021. godini. 
Prijelazni radovi iz 2019. godine realizirati će se u ovoj godini do kraja lipnja ili nešto duže. 
Također je za hitne intervencije ostavljen određeni iznos do 1.000.000,00 kn. S tim u vezi ove 
godine se nije išlo s pozivom prema građanima za podnošenje novih prijedloga malih 
komunalnih akcija za 2021. godinu. Poziv za nove prijedloge išao bi slijedeće godine za 2022. 
godinu ukoliko ne bude novih  posljedica na smanjenje proračuna. 
Gradonačelnik je od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu bio upoznat i da su vijeća 
mjesnih odbora također smanjila svoje programske aktivnosti, odnosno smanjila svoje rashode 
(1/3) u iznosu od 316.902,00 kn općih prihoda od planiranih 930.082,00 kn. No kako će se 
rebalans usvajati tek u srpnju, dio vijeća ima aktivnosti koje se odvijaju u lipnju  i srpnju te su 
zatražila od Odjela dozvolu za stvaranje rashoda za navedene aktivnosti kako ne bi potpuno 
ostalo bez programa za svoje sugrađane. 
Dogovoreno je da se što prije dostave najave rashoda kako bi se vidjelo o kojem iznosu se 
radi, te bi se isti dostavio gradonačelniku i Odjelu gradske uprave 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
• Predsjednik informira Vijeće da je dana 10. lipnja 2020. godine održan sastanak s 
nadležnima iz K.D. Kozala, gosp.Zvonimirom Bačićem i gosp. Marinom Paravićem. Sastanak 
je održan na mjesnom groblju, te su se zajednički prema danim primjedbama i sugestijama, 
iste pregledale na terenu. 
Nakon održanog sastanka K.D. Kozala dostavila je pismeno očitovanje a vezano za moguću 
realizaciju primjedbi i sugestija s kojim su upoznati pri zajedničkom obilasku mjesnog groblja. 
Predsjednik je pročitao dopis u kojem je K.D. Kozala naveo sljedeće: 
1. Za primjedbe napuknuće zida, sanacija staze na trećem polju, postava zaštitne ograde na 

drugom polju, sredstva će osigurati kroz Plan održavanja za 2021. 
2. Radove na uređenju i bojadisanju ograde na spomeniku trinaestorice strijeljanih riješiti će 

tijekom ovog mjeseca isto kao i saniranje pojave vode oko fontane za vodu. 
3. Trenutno su na groblju Sv. Kuzam izgrađena 2 nova grobna mjesta koja se mogu ponuditi 

zainteresiranima. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
• Predsjednik informira da je Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam u svom programu rada 
za 2020. planirao provođenje programa pod nazivom Dan oslobođenja Sv. Kuzma i sjećanje 
na trinaestoricu streljanih mještana Sv. Kuzma i okolice. Za obilježavanje Dana oslobođenja 
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Sv. Kuzma bilo je planirano da se 26. travnja položi cvijeće i zapali svijeća na spomenik palim 
borcima u parku u centru Sv. Kuzma, međutim s obzirom na novonastalu situaciju vezanu za 
pandemiju virusa COVID - 19  i nemogućnosti sastajanja Vijeća MO, isto je otkazano, međutim 
kako je na dan oslobođenja Rijeke 3. svibnja Grad osigurao aranžman da se položi na 
spomenik palim borcima u parku u centru Sv. Kuzma, predsjednik i tajnica su isto i učinili. 
Predsjednik pohvaljuje K.D. Kozalu koja je pristupila radovima uređenja i farbanja ograde oko 
spomenika trinaestorice strijeljanih te se 26. lipnja planira obilježiti sjećanje i zapaliti svijeća uz 
spomenik trinaestorice strijeljanih na mjesnom groblju, te uz spomen ploču "Kikovica" na 
mjestu 13-torice streljanih mještana Sv. Kuzma i okolice. 
Predsjednik moli članove Vijeća da ako budu u mogućnosti da se odazovu i budu nazočni pri 
obilježavanju navedenog.. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 

 Predsjednik informira Vijeće da je ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu javila da 
se planira ovaj petak ovisno o vremenu gosp. Čargonje iz Hep-a održao sastanak u svezi 
struje u kučici na “Placi”. Na sastanku će biti nazočni osim predsjednika i gosp. Milan 
Dragičević i Zlatko Meić. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
• Predsjednik informira da se je Vijeću MO obratio gosp. Sreten Ćirić, Sv. Kuzam kbr.58., u 
svezi mogućnosti za postavom oglasnog panoa u Sv. Kuzmu točnije u naselju Barači na 
mjestu bivšeg autobusnog stajališta i okretišta u blizini kbr. 50., a u svrhu postave ortofoto 
karte kućnih brojeva dijela ulice Sv. Kuzam kako bi se pravovremeno i što je moguće potpunije 
i točnije pomoglo s informacijom pri pronalaženju rasporeda kućnih brojeva mještana Sv. 
Kuzma. 
Predsjednik nadalje informira da je u telefonskom kontaktu s nadležnima u Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav potvrđeno da se odmah po dobivanju suglasnosti može osigurati i 
postaviti oglasni pano koji je izgledom i dimenzijama isti kao sadašnji postojeći pano koji se 
nalazi pokaj autobusne stanice na izlazu iz Sv. Kuzma, stoga je prijedlog da se dopis uputi 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem radi saznanja da se lokacije za postavljanje privremenih 
objekata i predmeta utvrđuju Planom lokacija pa stoga zatražiti da se lokacija za postavu 
panoa za potrebe MO uvrsti u isti. Dostavljeni dopis nadležnim službama dostaviti će se na 
zananje i gosp. Sretenu Ćiriću. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo s predloženim. 
 
 

 Gđa. Gordana Grdić postavila je upit kada će gosp. Miroslav Badrić iz Rijeka Prometa 
pristupiti radovima na odvodnji oborinske vode koja se skuplja kod kbr. 29., za koju je nakon 
zajedničkog izvida na terenu, obećao da će se sanirati. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno se složilo da se kontaktira gosp. Miroslav Badrić i dobije 
potrebna informacija o daljnem rješavanju navedenog. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 
 


