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                      GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 
 
 

IZVIJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA SV. KUZAM 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO  31. PROSINCA 2020. GODINE 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
Vijeće je tijekom 2020. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora, putem održanih sastanaka s 
građanima, pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova vijeća, 

 primilo na znanje informaciju o nemogućnosti realizacije malih komunalnih akcija predloženih i 
usvojenih za realizaciju u 2020. godinu obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa 
COVID-19 i znatnog smanjenja prihodovne strane proračuna, uz napomenu da se spomenuti 
prijedlozi za 2020. godinu za realizaciju prenose u 2021. godinu, te da neće biti objave javnog 
poziva građanima glede prijave novih prijedloga malih komunalnih akcija -  prioriteta komunalnog 
opremanja i uređenja za 2021. godinu, 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom 
članova vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, djelom ih uvažilo i uneslo u prijedloge 
programa aktivnosti – rada vijeća mjesnog odbora, 

 izradilo program rada Vijeća, 

 izradilo i usvojilo financijski plan Vijeća i rebalans financijskog plana. 

 
Pandemija COVID-19 utjecala je i odrazila se na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, 
pa tako i na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke. Također, s obzirom na mjere Vlade RH i 
Grada Rijeke donesene u cilju pomoći gospodarstvu došlo je do znatnog smanjenja prihodovne 
strane proračuna koja se naravno odrazila i na njegovoj rashodovnoj strani.  
Slijedom navedenog, prema uputi Odjela gradske uprave za financije koja je 20. svibnja 2020. 
godine dostavljena svim odjelima gradske uprave navodi se da je zbog drastičnog smanjenja 
prihoda proračuna i proračunskih korisnika potrebno iznaći sve mogućnosti za smanjenja na 
rashodovnoj strani. U skladu s navedenim, vijećima mjesnih odbora dana je mogućnost 
odustajanja od pojedinih aktivnosti u potpunosti ili djelomično (realizacija aktivnosti u manjem 
opsegu s manje sredstava).  
Osim navedenog, dodatna otežavajuća okolnost za odvijanje programskih aktivnosti bila je i 
činjenica da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID-19, 
preporukama HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite, ograničio broj osoba koje istovremeno mogu 
boraviti u istom prostoru obzirom na površinu prostorije (prostori mjesnih odbora) uz objavu 
preporuke o izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorijama. 
Iz navedenog razloga Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam izradilo je dva rebalansa financijskog 
plana za 2020. godinu (21. svibnja i 26. studenog). 

 
 
 



2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam održalo je 10 sjednica s ukupno 28 točaka dnevnog reda  

 
U cilju rješavanja određenih pitanja i problema (komunalna i druga problematika) Vijeće Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam organiziralo je sastanke:  
• 5 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,  

 3 sastanaka s predstavnicima "Rijeka prometa" prilikom kojih je obiđen i teren po pitanju 
rješavanja tekuće problematike u Sv. Kuzmu, te praćenja njihove realizacije, 

 1 sastanak s predstavnikom Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije za 
komunalno redarstvo, komunalnim redarom u cilju rješavanja tekuće problematike na Sv. Kuzmu, 
te praćenja njihove realizacije, 

 2 sastanka s nadležnima iz K.D. Kozala na terenu u svezi uvrštenja primjedba i prijedloga oko 
uređenja mjesnog groblja, te praćenja njihove realizacije,  

 1 sastanak s nadležnima iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem u svezi definiranja lokacije za postavu oglasnog panoa u naselju Baraći 

 4 sastanka s nadležnima za rješavanje te izvođačima radova na postavi elekt. ormarića i struje 
u kučici na Placi ( s ravnateljicom Direkcije za mjesnu samoupravu, nadležnim iz Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, nadležnima iz Energa, nadležnima iz Elektroprimorja Rijeka), 

 1 sastanak u Gradskoj Vijećnici s predstavnicima iz K.D. Čistoća i predstavnicima mjesnih 
odbora i tajnicima u svezi održavanja prezentacije novog sustava odvoza glomaznog otpada na 
području Grada Rijeke (22. siječnja 2020.), 

 1 sastanak u Gradskoj Vijećnici s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća mjesnih odbora na 
temu programa malih komunalnih akcija. (04. lipnja 2020), 

 1 sastanak u Mjesnom odboru Draga s načelnikom i zamjenikom načelnika II policijske postaje 
sa predsjednicima mjesnih odbora na temu „Sporazum o međuresornoj suradnji i koordinaciji u 
području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na lokanoj razini“. (05.studenog 
2020.) 
 
 

3. Pokrenute inicijative vijeća 
 

 Pokrenuta inicijativa za postavom oglasnog panoa u Sv. Kuzmu točnije u naselju Baraći na 
mjestu bivšeg autobusnog stajališta i okretišta u blizini kbr. 50., a u svrhu postave ortofoto karte 
kućnih brojeva dijela ulice Sv. Kuzam – Baraći, 

 Pokrenuta inicijativa da se saniraju oštećenja na kolniku na cesti koja vodi od Sv. Kuzma kbr.12 
prema mjesnom groblju i dalje prema obalnoj radio stanici,  

 Pokrenuta inicijativa za poduzimanje sigurnosne mjere za pješake posebice dijela Svetog Kuzma 
od broja 33A do broja 21.,  

 Na inicijativu Vijeća izvedeni su radovi na poboljšanju odvodnje oborinskih voda u Ulici Sveti 
Kuzam kod kućnog broja 29., 

 Na inicijativu Vijeća izvedeni su radovi na zatvaranju triju rampi (rampe kod Vidikovca, rampe kod 
Sv. Kuzam br.1 i rampe prema trafostanici uz Vidikovac) i postavi tabela o zabrani odlaganja 
smeća i obavijesti da se u slučaju potrebe ključ od rampe nalazi u MO Sv. Kuzam, te tako 
spriječili devastiranje i stvaranje divljeg deponija, 

 Na inicijativu Vijeća izvedeni su radovi na prebacivanje telefonske mreže na betonske stupove i 
eliminiranje drvenih stupova koji su van funkcije nakon izvedenih radova od strane 
Elektroprimorja i HT-a (u centru Sv. Kuzma od Hrvatskog doma Sv. Kuzam pa prema pučkoj 
šterni, Placi i uokolo), 

 Na inicijativu Vijeća izvedeni su radovi postave elekt. ormarića i struje u kučici na Placi, 

 Na inicijativu Vijeća izvedeni su radovi na djelomičnom uređenju spomenika i kosturnice 
trinaestorice strijeljanih na mjesnom groblju Sv. Kuzam, 

 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 18,00 sati do 19,00 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam do 09. ožujka 2020. Održavale su se 
besplatne vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje provodi Ordinacija za fizikalnu 
medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić dr.med. 
  

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

 Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam uključilo se u sagledavanje stanja komunalnog nereda na 
području mjesnog odbora (obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za 
mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i 
stanja rješavanja po istima).  
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam je na 14. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. donijelo zaključak temeljem kojeg se u 
potpunosti otkazuje provođenje programske aktivnosti ekološke akcije. 
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 

 24.09.2020. od 10 do 12 sati u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa održalo se 
predavanje o korona virusu Covid 19 i provođenje besplatne akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi 
za sve mještane u Hrvatskom domu Sv. Kuzam .Akciji se odazvalo 25 mještana. 

 

 od 13.01. do 09.03.2020. ponedjeljkom održavale su 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. U vježbe 
uključeno cca. 20 mještanki. 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 vježbe su se morale otkazati. 
 

 26.09.2020. pripremljeno i podijeljeno 14 poklon paketa starim i nemoćnim mještanima Sv. 
Kuzma.  
 

6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam je na 14. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. donijelo zaključak temeljem kojeg se u 
potpunosti otkazuje provođenje programske aktivnosti izbora naj okućnice i balkona. 
 

7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 
Vijeće Mjesnog odbora iz područja kulture organiziralo je: 

 izložbu slika umjetnice Nine Lepenik (27. veljače 2020. u sklopu programa Kuzmarska 
kiparska radionica, Forma Viva Sv. Kuzam – galerija na otvorenom) 

 18. travnja 2020. postavljena je ograda oko skulpture kipara Bruna Paladina (u sklopu 
programa Kuzmarska kiparska radionica Forma Viva Sv. Kuzam – galerija na otvorenom)I 

 Riječka akademska kiparica i slikarica, likovna umjetnica Georgette Yvette Ponte svečano je 
započela s izradom svoje skulpture koja se nalazi na prostoru kiparske radionice Placa. Kiparica 
Nina Lekić također je započela s izradom svoje skulpture. (u sklopu programa Kuzmarska 
kiparska radionica Forma Viva Sv. Kuzam – galerija na otvorenom) 
Međutim zbog otežavajućih okolnosti i s obzirom na novonastalu situaciju vezanu za pandemiju 
virusa COVID - 19 kao i na preporuke HZJZ i Civilnog stožera RH prolongiran je daljnji rad u 
kiparskoj radionici i otvaranje izložbe koja je bila planirana da se održi u sklopu programske 
aktivnosti Kuzminje. 
 
U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je oko 53 korisnika programa, a realizacija 
programske aktivnosti ostvarena u suradnji s: 
 



1. Zlatkom Meićem, predsjednikom i voditeljem kiparske radionice K.D. „Sv. Kuzme i 
Damjana“ 

2. Nine Lepenik, autorice izloženih slika 
3. Georgette Yvette Ponté, autorica započete skulpture u kamenu 
4. Nine Lekić, autorica započete skulpture u kamenu  
5. Bruna Paladina, autor postavljene skulpture 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 
Vijeće je iz domene sporta tokom 2020. godine organiziralo slijedeće aktivnosti:  
 

 25.09.2020. u 17 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam održan je turnir u stolnom tenisu. 
Turnir je okupio 8 korisnika programa (natjecatelja). 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam je na 20. sjednici održanoj dana 26. studenog 2020. donijelo zaključak temeljem kojeg je 
u sklopu obilježavanja Kuzminje otkazan boćarski turnir.  
 
 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam je na 14. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. godine donijelo zaključak temeljem 
kojeg je u potpunosti otkazana programska aktivnost pod nazivom „Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu 
na dar“ u kojoj učenici škole za Primijenjenu umjetnosti iz Rijeke stvaraju likovne radove.  
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam je na 20. sjednici održanoj dana 26. studenog 2020. donijelo zaključak temeljem kojeg je 
u potpunosti otkazana programska aktivnost pod nazivom Doček Sv. Nikole. 
 

10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 

Program rada VMO Sv. Kuzam realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 
1. Kuzmarska kiparska radionica, Forma Viva Sv. Kuzam – Galerija na otvorenom  
2. Dan oslobođenja Sv. Kuzma i sjećanje na  trinaestoricu streljanih mještana Sv. Kuzma 

i okolice 
3. Kuzminja 
4. Redovna aktivnost Vijeća MO 
 

1. Kuzmarska kiparska radionica, Forma Viva Sv. Kuzam – Galerija na otvorenom -  
24., 25.,26. rujna 2020. 

 program: otvaranje izložbe, početak rada na 2 skulpture  

 broj korisnika: ukupno 53 

 suradnja: K.D. „Sv. Kuzme i Damjana“ 
 

Za realizaciju programske aktivnosti Kuzmarska kiparska radionica – Forma Viva utrošeno 
je ukupno: 2.998,00 kn 

 
Izdaci iz općih prihoda:  
129001 programska aktivnost MO 
materijal za rad u kiparskoj radionici  2.998,00 kn 
Ukupno:  2.998,00 kn 
 

2. Dan oslobođenja Sv. Kuzma i sjećanje na trinaestoricu streljanih mještana Sv. 
Kuzma i okolice - 26.04.2020. i 26.06.2020. 



 program: polaganje cvijeća i paljenje svijeća uz spomenik palim borcima u parku u 
centru Sv. Kuzma i na spomenik kosturnicu trinaestorice strijeljanih na mjesnom groblju 
Sv. Kuzam. 

 broj korisnika: ukupno 4 

 suradnja: Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu  
 

Za realizaciju programske aktivnosti Dan oslobođenja Sv. Kuzma i sjećanje na  
trinaestoricu streljanih mještana utrošeno je ukupno: 0 kn 

 
Izdaci iz općih prihoda:  
129001 programska aktivnost MO 
nabava aranžmana i svijeća  0 kn 
Ukupno:  0 kn 

 
3. Kuzminja – 24.,25.,26. rujna 2020.  

• program:  
- polaganje vijenca u znak sjećanje na sve pokojne Kuzmare, i paljenje svijeća na 
centralnom križu mjesnog groblja Sv. Kuzam, na kosturnici trinaestorice streljanih i uz 
spomenik palim borcima u parku Sv. Kuzma (24.09.) 
- mjerenje tlaka i šećera u krvi (24.09.) 
- održavanje turnira u stolnom tenisu (25.09.) 
- podjela 14 poklon paketa starim i nemoćnim mještanima Sv. Kuzma (26.09.) 
• broj korisnika: ukupno 57 
• suradnja: mještani Sv. Kuzma, Crveni križ 
 
Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam je na 17. sjednici održanoj 28.08.2020. donijelo 
zaključak da se zbog neizvjesne epidemiološke situacije planirani program Kuzminja neće  
moći održati prema planiranom programu i u cijelosti stoga se je odustalo od: provođenja 
zabavnog programa - muzike u živo za mještane, održavanja boćarskog turnira, nabave 
medalja i priznanja kao i od počašćivanja pozvanih gostiju na Kuzminju. 
 

Za realizaciju programske aktivnosti Kuzminja utrošeno je ukupno: 2.049,39 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda:        
129001 programska aktivnost MO 
nabava vijenaca, buketa i aranžmana    550,00 kn 
nabava svijeća       44,40 kn 
reprezentacija, 
počašćivanje sudionika na turniru u stolnom tenisu     397,29 kn 
reprezentacija, poklon paketa za starije i nemoćne mješt. 1.057,70 kn 
Ukupno:   2.049,39 kn 
 
 
 

4. Redovna aktivnost Vijeća mjesnog odbora Sv. Kuzam – 1.458,76 kn 
 
reprezentacija  1.458,76 kn 
Ukupno:  1.458,76 kn 

 
11. Prihodi i rashodi  

Vijeće MO Sv. Kuzam je sukladno Financijskom planu za 2020. godinu za programske aktivnosti 
utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
Međunarodni Dan žena        0 kn 
Kuzmarska kiparska radionica, Forma Viva -  
galerijana otvorenom        2.998,00 kn 



Ekološke akcije        0 kn 
Dan oslobođenja Sv. Kuzma i sjećanje na trinaestoricu 
streljanih mještana Sv. Kuzma i okolice     0 kn 
Biramo najljepšu okućnicu i balkon       0 kn 
Kuzminja         2.049,39 kn 
Doček Sv. Nikole        0 kn 
Predblagdansko druženje mještana      0 kn 
Redovna aktivnost Vijeća MO     1.458,76 kn 
Ukupno:        6.506,15 kn 
 

 Računalne usluge          150,00 kn 
 Ukupno:        6.656,15 kn 

 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam donijelo je dva rebalansa financijskog plana i to: na 14. sjednici održanoj dana 21. svibnja 
2020. godine i na 20. sjednici održanoj dana 26. studenog 2020. godine 
 
Ovim rebalansima ukupna vrijednost Financijskog plana MO Sv. Kuzam za 2020. godinu 
umanjena je sa 32.230,00 kn na 10.350,00 kn. 
 
PLAN PRIHODA: 

 
OPĆI PRIHODI:    plan   rebalans 2  
1. Programska aktivnost MO 129001 31.430,00 kn  10.350,00 kn 
 
DONACIJE:  
1. Programska aktivnost MO 129001       800,00 kn     0 kn 
 
   UKUPNO PRIHODI:   32.230,00 kn  10.350,00 kn 
 

 
RASHODI OSTVARENJE: 

 
OPĆI RASHODI:  
1. Programska aktivnost MO 129001   6.656,15 kn 
 
DONACIJE:  
1. Programska aktivnost MO 129001     0 kn 
 
    UKUPNO RASHODI:                                 6.656,15 kn 

 
 
 

 
 
Predsjednik Vijeća MO Sv. Kuzam 
 

        Lorenzo Tommasi 
 


