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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  27.11.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 1 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
1. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 27.11.2014. s početkom u 17,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 

 Sandra Sertić, članica VMO  

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 
 

Ostali nazočni  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za dopinos u razvoju 

mjesnog odbora 
4. Prijedlog programa rada Vijeća MO Sv. Kuzam za 2015. godinu 
5. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Mjesnog odbora za 2015. – očitovanje na odgovor Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav 

6. Osnivanje pododbora – imenovanje predsjednika  
7. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Doček Sv. Nikole 
8. Razno  

 
 

Predsjednik daje prijedlog za izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda tj. točka 6. da stoji pod 
točkom 4. te glasi: 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za dopinos u razvoju 

mjesnog odbora 
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4. Osnivanje pododbora – imenovanje predsjednika  
5. Prijedlog programa rada Vijeća MO Sv. Kuzam za 2015. godinu 
6. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Mjesnog odbora za 2015. – očitovanje na odgovor Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav 

7. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Doček Sv. Nikole 
8. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
   

 Predsjednik Vijeća Milan Dragičević daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Poslovnik 
Vijeća Mjesnog odbora Sveti Kuzam. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta 
Poslovnika te su se jednoglasno složili da: 
-u članku 8. Poslovnika stoji..."Izbor predsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem."...  
-u članku 16. Poslovnika stoji..."Predsjednik i zamjeniik predsjednika Vijeća mogu biti 
razrješeni dužnosti i prije isteka mandata. Prijedlog za razriješenje mogu dati dva člana 
Vijeća ukoliko predlagatelji smatraju da predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika svojim 
ponašanjem šteti ugledu Viječa ili da je zloupotrebio položaj ili prekoračio ovlasti"... 
-u članku 20. Poslovnika stoji..."Predsjednik Vijeća sazvati će sjednicu ako to zatraže dva 
člana Vijeća, u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva."...  
-u članku 38. Poslovnika stoji..."Prijedlog za izmjenu Poslovnika mogu podnijeti predsjednik 
Vijeća, dva člana vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu u upravu Grada Rijeke."... 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, čime 
je prestao važiti Poslovnik od 30.lipnja 2010. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Milan Dragičević daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu Pravila 
Vijeća Mjesnog odbora Sveti Kuzam. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta 
Pravila te su se jednoglasno složili da: 
- u članku 3. Poslovnika stoji..."Prijedlog za promjenu Pravila mogu podnijeti Predsjednik 
Vijeća dva člana Vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu i upravu. O promjeni Pravila 
odlučuje Vijeće, većinom glasova svih članova Vijeća."... 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Pravilnik Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam, čime je 
prestao važiti Pravilnik od 30.lipnja 2010. 
 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Milan Dragičević daje nazočnim članovima Vijeća na raspravu da li će 
donijeti Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam. Članovi Vijeća su proučili dobiven prijedlog teksta Pravilnika te su se 
jednoglasno složili da: 
- u članku 5. Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnik osoba za doprinos u razvoju MO stoji 
..." Priznanja se mogu dati u obliku: nagrada, zahvalnica, plaketa, javnih zahvala" - briše se 
riječ nagrada 
- dosadašnji članak 6. se briše  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Milan Dragičević daje prijedlog da se formiraju 5 pododbora: 
Komunalni pododbor, pododbor za ekologiju i provođenje akcije naj okućnice i balkone, 
pododbor za kulturu, pododbor za sport, pododbor za socijalnu skrb i brigu o djeci. 
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Za predsjednike navedenih pododbora imenovati će se jedan od članova Vijeća mjesnog 
odbora Sv. Kuzam koji će imati zadatak da vodi svoj pododbor te da u rad pododbora uključi 
zainteresirane mještane Sv. Kuzma koji su voljni svojim stručnim znanjem i volonterskim 
radom pomoći u osmišljavanju i realizaciji programa rada tog pododbora. 

 
Predsjednik Milan Dragičević zamolio je da se predlože predsjednici za svaki pododbor: 
1. Komunalni pododbor 

Član Vijeća Zlatko Meić predlaže da se imenuje gospodin Lorenzo Tommasi za 
predsjednika komunalnog pododbora. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

2. Pododbor za ekologiju i provođenje akcije naj okućnice i balkoni 
Član Vijeća Lorenzo Tommasi predlaže da se imenuje gospođa Šerifa Šepić za 
predsjednicu pododbora za ekologiju i provođenje akcije naj okućnice i balkoni. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

3. Pododbor za kulturu 
Član Vijeća Milan Dragičević predlaže da se imenuje gospodin Zlatko Meić za 
predsjednika pododbora za kulturu. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

4. Pododbor za sport  
Članica Vijeća Sandra Sertić predlaže da se imenuje gospodin Tomislav Smojver za 
predsjednika pododbora za sport, koji nije u ovom sazivu Vijeća ali je uspješno vodio 
pododbor zadnje 4 godine. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

5. Pododbor za socijalnu skrb i brigu o djeci 
Član Vijeća Lorenzo Tommasi predlaže da se imenuje gospođa Sandra Sertić za 
predsjednicu pododbora za socijalnu skrb i brigu o djeci. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 

Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno oformilo pet pododbora i imenovalo predsjednike svakog 
pododbora koji su se složili i prihvatili da vode pododbor kako je i predloženo:  
1. Komunalni pododbor – predsjednik Lorenzo Tommasi 
2. Pododbor za ekologiju i provođenje akcije naj okućnice i balkoni – predsjednica 

Šerifa Šepić 
3. Pododbor za kulturu – predsjednik Zlatko Meić 
4. Pododbor za sport  - predsjednik Tomislav Smojver 
5. Pododbor za socijalnu skrb i brigu o djeci – predsjednica Sandra Sertić 
 
Predsjednik Vijeća zamoljava članove Vijeća da kao predsjednici svog pododbora do 
sljedeće sjednice Vijeća razmotre i predlože volontere iz  Sv. Kuzma koji bi pristali da se 
uključe u rad jednog od pododbora i tako postali njegovim članom. 

 
 
AD 5 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća da prijedloge svojih programa, za čiju su realizaciju 
potrebna financijska sredstva ili drugi oblici podrške, Vijeća MO dostavljaju resornim odjelima 
gradske uprave prema nadležnosti. Nadalje je potrebno da Vijeće usvoji prijedlog programske 
aktivnosti planirane od strane ostalih pododbora kako bi bili predani u zadanom roku 
nadležnom resornim odjelu gradske uprave. 
Povratnom informacijom nadležnog resornog odjela gradske uprave o visini odobrenih 
sredstava ili drugim oblicima podrške za pojedini prijedlog programa Vijeće MO ima realnu 
osnovu da utvrdi treba li smanjiti obim ili sadržaj programa ili osigurati u cijelosti predloženi 
program uz osiguranje drugih izvora sredstava (sponzorstvo, donacije). 
Predsjednik zamoljava predsjednike zaduženih za pojedine pododbore da do sljedeće 
sjednice koja će se održati za sedam dana pripreme prijedlog programske aktivnosti za svoj 
pododbor prema uputama koje su dobili u materijalima za ovu sjednicu. 
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AD 6 
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 ili da se izradi tabela 
s izmijenjenim redoslijedom prioriteta. 

R. br. 
MO 

 

OPIS 
 

Nadležnost 
 

Plan 
2015. 

 

Komentar 
 

1. Izrada nogostupa od raskršća 
Škrljevo uz cestu D40 do 
spoja sa asfaltnom cestom 
kroz područje Njivina prema 
mjestu Sv. Kuzam 

RP  

Iz razloga što sredstva po MO 
nisu dostatna realizaciju ćemo 
planirati u 2016. godini iz 
programa redovnog održavanja 
cesta 

2. Nastavak uređenja boćarskog 
joga u Svetom Kuzmu 

ZKD 32.000,00    

3. Izgradnja projekta sa 
lokacijskom dozvolom za 
kolno pješački put kod kućnog 
broja 69 

RP  
Zemljište nije u vlasništvu Grada 
Rijeke. 

4. Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Sveti Kuzam kod kućnog 
broja 45 A 

EN 3.000,00   

5. Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Sveti Kuzam od kućnog 
broja 12 do kod kućnog broja 
14 

EN 3.000,00   

6. Proširenje javne rasvjete na 
prostoru Parka Vidikovac 

EN 4.000,00   

7. Proširenje javne rasvjete na 
prostoru Parka NOB-a 

EN 18.000,00   

8. Uređenje površine u Ulici 
Sveti Kuzam istočno od 
kućnog broja 52 

ZKD 30.000,00   

 
Vijeće je 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 90.000,00 kuna  
Nakon kraće rasprave donesena je odluka da se prijedlog pod točkom 1. neće uvrstiti u 
prijedlog prioriteta već će se uputi dopis Rijeka Prometu s upitom zašto se već ove godine ne 
bi započelo s radovima,  točka 3. se neće uvrstiti u prijedlog prioriteta za 2015. godinu. 
Temeljem navedenog redoslijed prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2015. godinu glasi: 

1. 26.2 
Nastavak uređenja boćarskog joga u 
Svetom Kuzmu 

ZKD 32.0000,00 

2. 
ZKD 
dodao  

Uređenje površine u Ulici Sveti Kuzam 
istočno od kućnog broja 52 

ZKD 30.000,00 

3. 26.4 
Proširenje javne rasvjete u ulici Sveti 
Kuzam kod kućnog borja 45A 

EN 3.000,00 

4. 26.5 
Proširenje javne rasvjete u ulici Sveti 
Kuzam od kućnog broja 12 do kod 
kućnog broja 14 

EN 3.0000,00 

5. 26.6 
Proširenje javne rasvjete na prostoru 
parka Vidikovac 

EN 4.000,00 

6. 26.7 
Proširenje javne rasvjete na prostoru 
Parka  
NOB-a 

EN 18.000,00 

Zaključak:  
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2015. 
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AD 7 
U svezi planiranja programa dočeka Sv. Nikole predsjednik Milan Dragičević upoznao je da 
je s Ri Teatrom ugovoren i rezerviran datum 07. prosinca za izvođenje predstave za djecu 
"Vidov san" za koju su prema planiranom programu osigurana sredstva u iznosu od 3.000,00 
kuna. Za pripremu poklon paketa djeci predškolskog i školskog uzrasta (od 1 do 4 razreda) 
sa područja MO Sv. Kuzam i uređenje dvorane osigurana su sredstva u iznosu od 1.900,00 
kuna, te je potrebno da članovi Vijeća pregledaju popis djece od prošle godine i donesu 
kriterij na osnovu kojeg će se sastaviti popis djece za podjelu poklon paketa. 
Predsjednik Milan Dragičević pročitao je popis, te je zatražio od članova vijeća da ga još 
jednom pregledaju i daju moguću nadopunu popisa. 
Predsjednik daje u zadatak članovima Vijeća da svako u svom dijelu Sv. Kuzma prema 
popisu sakupe participaciju u iznosu od 20,00 kuna koja će se utrošiti za kupovinu slatkiša u 
Brodokomercu Nova d.d. 
U međuvremenu će se kontaktirati s gđom. Tanjom Bajramović iz poduzeća "EB" u svezi 
ponude i pripreme igračka, a prema planiranim sredstvima u financijskom planu za realizaciju 
programske aktivnosti pod nazivom "obilježavanje dočeka Sv. Nikole". 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno se složilo s navedenim. 
 
 
AD 8 

 Predsjednik Milan Dragičević upoznaje prisutne sa akcijama koje se trebaju odraditi u 
nadolazećem periodu: 
- Potrebno je sklopiti ugovor o donaciji s Tomislavom Smojverom kao predstavnikom svih 
roditelja koji su donirali po 20,00 kuna po djetetu kako bi se cijeli sakupljeni iznos uplatio u 
Proračun Grada na žiro račun MO Sv. Kuzam i time se omogućila kupovina slatkiša u 
Brodokomerc Nova d.d. 
- Program akcije čišćenja – planirano je ovaj vikend ako vremenski uvijeti dozvole. Za ovu 
akciju osuguran je topli obroki rukavice za sve učesnike te baja za olaganje smeća. 
- Program izrade biltena - gospodin Zlatko Meić upoznaje da je preuzeo obvezu pripreme 
biltena, te moli članove da ako imaju ideja za otvoriti neku temu u biltenu to učine do kraja 
drugog tjedna. 
 
 

 Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je Maškarana grupa „Kuzmarske maškare“ 
uputila zahtjev za korištenje dvorane u Hrvatskom domu Sv. Kuzam u nedjelju 30.11.2014 od 
18,00 sati do 20,00 sati  za sastanak maškarane grupe. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno dalo pozitivno mišljenje da se odobri korištenje dvorane u 
Hrvatskom domu Sv. Kuzam prema zatraženom. 
                                                                                                           
 

 Predsjednik upoznaje da je potrebno donijeti Rebalans financijskog plana za 2014. godinu 
uz slijedeće obrazloženje: 

Unutar programske aktivnosti "Kuzminja" planirani trošak na poziciji 1231 (osobne i 
intelektualne usluge) u iznosu od 2.420,00 kuna nije u potpunosti realiziran. Dio planiranih 
sredstava na ovoj poziciji utrošen je za podmirenje troškova usluge  sudca za mali nogomet u 
iznosu od 920,00 kuna. Ostatak planiranog iznosa za utrošak izvođenja zabavno glazbenog 
programa (autorski ugovor / ugovor o djelu) nije se utrošio iz razloga što je nastup glazbenog 
sastav bio donacija, no ukazala se potreba utroška u iznosu od 450,00 kuna za nabavku 
majica za ekipe koje su sudjelovali u sportskom turniru u boćanju, a preostali iznos ostao je 
neutrošen. 
Slijedom navedenog izvršena je preraspodjela planiranih sredstava unutar programa: 

 pozicija 1231 (osobne i intelektualne usluge) umanjuje se za iznos od 450,00 kn 

 pozicija 1234 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja) povećava se za iznos od 450,00 
kuna  

Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Rebalans financijskog plana za 2014. 
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 Predsjednik podsjeća članove Vijeća da su dobili poziv Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu da će se dana 08. prosinca 2014. u 17,00 sati u Gradskoj Vijećnici Grada Rijeke 
održati prezentacija ustrojstva i rada mjesne samouprave u Gradu Rijeci. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od šest (6) stranica 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                     Predsjednik VMO "Sv. Kuzam": 
                     Jasna Rendulić                                                            Milan Dragičević 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


