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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  27.11.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 2 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
2. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 04.12.2014. 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 1. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programa rada Vijeća MO Sv. Kuzam za 2015. godinu 
2. Prijedlog predsjednika novoformiranih pododbora o imenima mještana Sv. Kuzma 

zainteresiranih za rad u pojedinom pododboru 
3. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Doček Sv. Nikole 
4. Razno -  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da na osnovu članka 2. i 12. Odluke o načinu 
financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke Vijeća mjesnih odbora za 
realizaciju svojih programa koriste financijska sredstva Proračuna Grada Rijeke sa pozicija 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu (u iznosu od 20.000,00 kuna po mjesnom odboru) 
sredstva donacija, poticajnih donacija (u visini ostvarenih donacija odnosno maksimalno do 
5.000,00 kn godišnje) ali mogu ostvariti i sredstva s pozicija proračuna ostalih Odjela gradske 
uprave Grada Rijeke. Prijedloge programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje se 
financiraju sa pozicija Odjela za gradsku samoupravu i upravu ocjenjuje Povjerenstvo koje 
čine predstavnik civilnog društva, predstavnik medija i predstavnik Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu. Prijedloge programskih aktivnosti koje se financiraju sa poziciji ostalih 
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Odjela gradske uprave ocjenjuju Povjerenstva tih odjela. Realizacija prihvaćenih programa 
regulira se Ugovorom koji odjeli gradske uprave sklapaju s vijećima MO.  
Predsjednik daje riječ svakom pojedinačnom članu zaduženog za pojedini pododbor kako bi 
iznio svoje prijedloge, te je nakon zajedničkih konzultacija i dogovora donesen sljedeći 
Zaključak:  
Prema uputama, rokovima i dostavljenim obrascima Vijeće je usvojilo pripremljene programe 
rada za 2015. godinu, iz područja:  
- Kulturni program na Sv. Kuzmu u 2015. Kuzmarska kiparska radionica : lipanj – srpanj 
2015. "DLIJETOM I KISTOM SV. KUZMU NA DAR" – Sedam dana praktičnog rada uz mentore 
u Kuzmarskoj kiparskoj radionici učenika "Škole za PrimIjenjenu umjetnost". Radovi nastali 
tijekom jednodnevne radionice učenika "Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar" izložiti će na 
skupnoj izložbi u galeriji Hrvatskog doma Sv. Kuzam. 
RUJAN 2015. – "KUZMINJA" – dan mjesta – izložba jednog ili grupe umjetnika (za koje će se 
VMO i Upravni odbor K.D. "Sv. Kuzma i Damjana" tijekom kalendarske godine odlučiti). 
- Sportsko rekreacijskih aktivnosti građana MO Sv. Kuzam (za vrijeme obilježavanja 
crkvenog blagdana i dana mjesta pod nazivom "Kuzminja" (rujan 2015.) održati će se i sportsko 
rekreativna aktivnost za građane: 
 Turnir u malom nogometu 

 Boćarski turnir 

- Ekoloških aktivnosti građana MO Sv. Kuzam (I Program/ travanj – svibanj 2015.: 
Nastavak uređenja platoa istočno od kuće Sv. Kuzam br.52 na predjelu Sv. Kuzam zvan Baraći. 
Plato se uređuje kako bi se moglo postaviti "admiralsko sidro" i oko istog urediti teren za odmor 
i igru djece. II Program/ lipanj 2015.: Čišćenje prostora na platou zvanom "Kolosjek" odvoz 
materijala koji je nelegalno navezen od nepoznatih osoba na dotični teren. Teren treba očistiti 
pošto je tu predviđeno postava skulptura izrađenih u Kiparskoj radionici K.D. "Sv. Kuzme i 
Damjana". (lipanj 2015.) 
- Program iz poduzetništva - Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u MO Sv. Kuzam 
(travanj – srpanj 2015.) 
- Program iz područja zdravstva i socijalne skrbi na području MO Sv. Kuzam 
1. 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. (Dva puta tjedno po 45 minuta). 

2. Organiziranje mjerenja tlaka i šećera u krvi (dva puta godišnje). 
3. Organiziranje predavanja tema – po dogovoru s Mjesnim odborom koje provodi dr. Jelić. 
4. Održavanje besplatnih predavanja : 

 "Najčešće neurološke bolesti" – održati će prim. dr. Dubravka Šepić Grahovac, neurolog 

 "Važnost ranog otkrivanja povišenog očnog tlaka" – održati će spec. oft. Valković Aldo 
5. Dostupnost tiskanih materijala 
6. Omogućiti lakši kontakt i dostupnost informacija mještanima Sv. Kuzma koji bi se ostvario u 

prostorijama MO Sv. Kuzam - savjetovanje educiranih volontera uključenih u projekt Rijeka 
Zdravi Grad  

 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedloge koji će se planirati kao programska aktivnost 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam, a koja bi se financirala od Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
do iznosa od 20.000,00 kuna . 
Temeljem zaključka VMO Sv. Kuzam i pripremljenih obrazaca za prijavu programa Mjesnih 
odbora priprema prijava i potraživanje financijskih sredstava koji će glasiti: 
Naziv programske aktivnosti                              
1. Bilten (1x150 kom): siječanj - prosinac – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
2.200,00 kn) 
2. Održavanje radionica za druženje, poticanje dječije kreativnosti, socijalizacije i tolerancije: 
listopad, studeni, prosinac 2015. (prijedlog potraživanja fin. sredstva u  iznosu od 1.000,00 kn) 
3. Obilježavanje Kuzminje: rujan 2015. - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
3.900,00 kn) 
4. Obilježavanje Sv. Nikole - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 4.900 kn) 
5. Sufinanciranje programa OGU za kulturu - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 
5.000 kn) 
6. Sufinanciranje programa OGU za poduzetništvo - Akcija Biramo najljepšu okućnicu i balkon - 
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(prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 1.000 kn) 
7. Sufinanciranje programa OGU za sport i tehničku – (prijedlog potraživanja fin. sredstva u 
iznosu od 1.000,00 kn) 
8. Sufinanciranje programa OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju - (prijedlog potraživanja fin. 
sredstva u iznosu od 500,00 kn) 
9. Bankarske usluge - (prijedlog potraživanja fin. sredstva u iznosu od 500,00 kn) 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća postavlja upit članovima Vijeća kao predsjednicima svog pododbora da li su 
razmotrili i kontaktirati s mještanima Sv. Kuzma koji bi pristali da se uključe u rad nekog od 
novoosnovanih pododbora. 
Predsjednici pododbora prijedlažu sljedeće mještane da se imenuju kao članovi pododbora kako 
sljedi: 
1. Komunalni pododbor 

Predsjednik Lorenzo Tommasi predlože u svom pododboru sljedeće članove: Nenada 
Arbanasa, Edvarda Mrsića. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

2. Pododbor za ekologiju i provođenje akcije naj okućnice i balkoni 
Predsjednica Šerifa Šepić predlože u svom pododboru sljedeće članove: Ankicu Kerik, Antu 
Buterina. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

3. Pododbor za kulturu 
Predsjednik Zlatko Meić predlože u svom pododboru sljedeće članove: Tomislava Pavletića, 
Rajku Pavletić. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

4. Pododbor za sport  
Predsjednik Tomislav Smojver, a za članove predloženi sljedeći članovi: Dorijan Becić, 
Mario Tomić. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

5. Pododbor za socijalnu skrb i brigu o djeci 
Predsjednica Sandra Sertić predlaže u svom podoboru sljedeće članove: Maja Bubaš, 
Milena Šipuš. 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 

Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam su jednoglasno suglasni s predloženim, te ako bude još zainteresiranih 
mještana da se uključe u rad nekod od pododbora naknadno će se s istim upoznati članovi 
Vijeća MO. 
 
 
AD 3 
Predsjednik Milan Dragičević upoznaje da je prikupljeno učešće roditelja s donacijom u iznosu 
od 20,00 po djetetu, sveukupno 520,00 kuna i sklopljen je Ugovor o donaciji s Tomislavom 
Smojverom kao predstavnikom svih roditelja koji su donirali, te je cijeli sakupljeni iznos uplaćen 
u Proračun Grada na žiro račun MO Sv. Kuzam kako bi se mogla izvršiti kupovina slatkiša u 
Brodokomerc Nova d.d. koja se planira da predsjednik Milan Dragičević i gosp. Zlatko Meić 
obave u petak kako bi iste mogli dostaviti gđi Tanji Bajramović da se objedine s igračkom u 
svaki pojedini poklon paket. Gđa Sandra Sertić je kontaktirala s gđom. Tanjom Bajramović iz 
poduzeća "EB" te ju je posjetila zajedno s mještankom Majom Bubaš kako bi zajednički odabrali 
igračake, a prema iznosu i dobi djeteta. Dogovoreno je daljnje kontaktiranje u svezi dostave i 
preuzimanja paketa koji će najvjerojatnije biti u subotu, kada se planira uređenje i kičenje 
dvorane za doček Sv. Nikole i izvedbu predstave Ri Teatra - 07.12.2014. u 18 sati. 
 
 
AD 4 

 Gospodin Zlatko Meić informira članove Vijeća da je materijal za izradu biltena pripremljen, 
te ako netko ima nešto za dodati u bilten, a pošto smo skučeni s prostorom u biltenu trebalo bi 
biti napisano čim sažetije i dostavljeno do nedjelje. Drugi tjedan bilten bi trebao biti pregledan i 
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dan u tiskanje. 

 Gospođa Sandra Sertić upoznaje članove Vijeća kako će se u dogovoru sa gospođom 
Majom Bubaš realizirati planirani program pod nazivom dječija likovna radionica. Radionica će 
se održati od 08 do 22. prosinca u prostorijama Mjesnog odbora Sv. Kuzam. O početku rada 
radionice roditelji će biti obaviješteni na dočeku sv. Nikole 07. prosinca o.g.. 

  Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo s navedenim. 
 
 
 
 
 
 
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":  
                        Milan Dragičević 
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