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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  23.08.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 35 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
35. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 23.08.2017. 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 34. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Kuzminja 2017. - priprema i zaduženja 
2. Upute za prijavu programske aktivnosti Vijeća MO za 2018. godinu 
3. Razno 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik Milan Dragičević podsjeća da treba započeti s pripremama za proslavu, te se je 
osvrnuo na planiran Financijski plan za realizaciju programske aktivnosti koji je potrebno 
prema mogućnostima planirati. 
Gospodin Zlatko Meić nakon što je obavio konzultacije s gospodinom Tomislavom 
Pavletićem članom K.D. “Sv. Kuzme i Damjana” i s Milanom Dragičevićem predsjednikom 
VMO Sv. Kuzam predlaže članovima Vijeća da bi se za otvaranje ove izložbe uvrstila malo 
drugačija postava, a to bi bile fotografije snimljene ispod mora koje je pripremio profesionalni 
ronioc gosp. Anton Žužić. Od ukupno 80- tak fotografija izabrali bi 20 fotografija za koje su 
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osigurani okviri. Izložba se planira održati 21. rujna i za tu priliku trošak bi bio prema 
planiranim fin. sredstvima: tiskanje fotografija, izrada kataloga. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je suglasno s predloženim. 
Predsjednik se nadalje nadovezuje da je u planu i održavanje sportskih turnira. Oko 
organizacije boćarskog turnira i prijavu ekipa biti će zadužen Tomislav Pavletić, a.kako su 
mladi sa Sv. Kuzma zainteresirani za održavanje malonogometnog turnira predsjednik će 
kontaktirati s Vidom Arbanasom sa Sv. Kuzma kako bi se dogovorili o mogućnosti 
organiziranja turnira. 
Predsjednik podsjeća da bi trebalo kontaktirati s novim velečasnim u svezi planiranog 
programa obilježavanja svetih misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana kako bi se uvrstio na plakat 
u cjelokupan program obilježavanja proslave Kuzminje.  
Gospodin Renzo Tommasi će kontaktirati s velečasnim te obavijestiti Vijeće o dobivenim 
informacijama. 
Kao i svake godine planira se polaganje vijenaca te će se dan provođenja definirati prilikom 
planiranja cjelokupnog programa za tiskanje plakata, a u svezi mogućeg održavanja 
zabavnog programa kontaktirati će se s gosp. Badurinom koji je voljan nastupiti u programu. 
Nakon što se dobiju sve informacije na sljedećoj sjednici Vijeća definirati će se cjelokupan 
program obilježavanja dana mjesta i crkvenog blagdana Sv. Kuzme i Damjana pod nazivom 
„Kuzminja 2017.“  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je iz Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
dobiven materijal s uputama za prijavu programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora koje 
financira odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2018. godinu, te materijal s uputama o 
financiranju programa rada Vijeća MO-a za 2018. godinu. U postupku prijave prijedloga 
programa i odobravanja financijskih sredstava navedeno je da Vijeća Mjesnih odbora 
prijedloge programa dostavljaju Odjelu za gradsku samoupravu i upravu - Direkciji za mjesnu 
samoupravu isključivo na propisanim obrascima za prijavu programa elektronskom poštom i 
to zaključno s 30. rujna 2017. godine. 
Predsjednik moli članove Vijeća da prouče dobivene materijale, te da sagledaju dosadašnje 
realizirane programske aktivnosti Vijeća, te prema dobivenim rezultatima i izrađenim 
izvještajima pripreme moguće prijedloge i sugestije koje će pomoći pri pripremi i donošenju 
prijedloga programskih aktivnosti Vijeća MO za 2018. godinu 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Pod točkom razno nije bilo zahtjeva za raspravu. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 


