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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  11.02.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 17 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
17. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 11.02.2016. s početkom u 16,00 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 16. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Imenovanje novog člana Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
2. Izvješće o radu Vijeća MO Sv. Kuzam za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2015.  
3. Informacija o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti 
4. Razno 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

Dostavljena je odluka SDP-a o zamjeni člana na listi za Vijeće Mjesnog odbora Sveti Kuzam. 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, Gradska organizacija SDP Rijeka kojoj dosadašnju 
članicu Sandru Sertić na listi za Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam zamjenjuje Nenad Arbanas 
(5. na izbornoj listi). 
Predsjednik je upoznao nazočne da će se na početku ove sjednice obaviti prisega novog člana 
Vijeća: 
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Gospodin Nenad Arbanas pročitao je izjavu sljedećeg sadržaja: 
Kojom izjavljuje da će dužnost člana Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam obavljati savjesno i 
odgovorno i da će se u svom radu pridržavati Ustava, Zakona, Statuta Grada Rijeke i 
Poslovnika o radu Vijeća MO Sv. Kuzam i poštovati pravni poredak, te da će se zauzimati za 
svekoliki napredak Republike Hrvatske, Grada Rijeke i MO Sv. Kuzam. 
Nakon pročitane Izjave istu je i potpisao, čime mu započinje mandat u Vijeću MO Sv. 
Kuzam i traje do isteka mandata Vijeća. 
 
 
 
 
AD2 

 Predsjednik je pročitao pripremljeni Izvješću o radu Vijeća za proteklu godinu, koji se 
dostavlja Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
Izvještaj sadrži ostvarene aktivnosti Vijeća mjesnog odbora iz usvojenog programa i plana rada 
Vijeća mjesnog odbora za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. Izvješće sačinjava; 
financijske podatke o utrošenim sredstvima za pojedine aktivnosti s prikazom izvora sredstava 
kao i za koje aktivnosti i programe i u kojem iznosu su pojedina sredstva korištena, te je 
temeljem navedenog pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Sv. Kuzam za 2015. godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015 Na sljedećoj sjednici Vijeća biti će dostavljen 
u pismenom obliku članovima Vijeća. 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik je članove Vijeća ukratko izvijestio o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti s napomenom da je potrebno dostaviti materijale o fiskalnoj odgovornosti za 2015. 
godinu.  U predmetu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. biti će dokumentirane 2 Izjave s prilozima 
(popunjena 2 Upitnika, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim 
slabostima i nepravilnostima) te tablica „Sadržaj Predmeta o fiskalnoj odgovornosti za 2015. 
godinu“. U predmetnoj tablici navedeni su načini provedbe testiranja, dokumentacija koja je 
korištenja kao uzorak temeljem kojeg se došlo do odgovora na pojedina pitanja, kao i reference 
– klasifikacijske i druge oznake testiranih dokumenata, a koje će potpisati Milan Dragičević kao 
predsjednik VMO od 01.01.2015. do 31.12.2015. 
Gosp. Zlatko Meić je dao primjedbu kako je materija za nas članove Vijeća nepoznanica i ako je 
moguće da se u istoj od nadležnih dobije objašnjenje i čim više pojednostavi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
AD 4 
Predsjednik upoznaje da je  Energo dostavio Vijeću dopis s očitovanjem da je prema Planu 
komunalnih prioriteta MO Sveti Kuzam u 2015. godini za proširenje javne rasvjete osiguran 
iznos od 28.000,00 kuna, te da je nakon izvedenih radova na svim predviđenim lokacijama iz 
Plana utrošeno 23.378,15 kuna, što znači da je iznos od 4.621,85 kuna ostao nerealiziran. Kako 
je nerealizirani iznos dostatan za montažu jednog rasvjetnog tijela na postojeći stup, traži se od 
Vijeća očitovanje o mogućoj lokaciji. Pošto nitko od prisutnih nije imao svoj prijedlog predsjednik 
je predložio postavljanje rasvjetnog tijela na drugi stup od kbr. 12 prema mjesnom groblju.    
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je prihvatio prijedlog. 
 
Član Vijeća gosp. Lorenzo Tommasi je iznio primjedbu od strane mještana na probleme koji su 
se pojavili prilikom posljednjeg ukopa (gosp. Kurpis) na mjesnom groblju Sv. Kuzam. Mrtvačnica 
je bila u mraku, nije bilo postolja za svijeće (iako znamo da u susjednoj prostoriji ih ima 
nekoliko) te nije bilo posude sa zemljom koju koristi svećenik kod obreda prilikom polaganja 
urne u grobnicu. Na to se nastavila rasprava o problematici sa prethodne sjednice u svezi 
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saniranja oštećene staze na groblju. Prijedlog je da ukoliko se ne riješe ovi problemi u 
razgovoru s nadležnim u K.D. „Kozala“ uputiti će se pismo prema direktorici K.D. „Kozala“. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je usuglasilo s donesenim prijedlog. 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


