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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  31.05.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 20 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
20. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 31.05.2016. 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 19. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Plan održavanja manifestacija unutar programa kulture za lipanj i srpanj 2016. 
godine  

2. Izvještaj o komunalnim radovima za mjesec svibanj i lipanj 
3. Rebalans Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2016. godinu 
4. Razno 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

Gospodin Zlatko Meić informirao je članove Vijeća o planu održavanja kulturnih manifestacija u 
srpnju i lipnju 2016. koji sljedi: 
U lipnju 2016. – 13. -17. lipnja : Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar (u suradnji sa školom za 
primjenjenu umjetnost Rijeka) 
Aktivnost. Izrada murala na zapadnom zidu uz dječije igralište na Placi – 5 dana. Izložba radova 
(skica murala) učenika na zidu kučice na Placi, uz prigodnu svečanosti. 
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Troškovi: Prehrana učenika  2.500,00 kn 
  materijal   1.500,00 kn 
  katalog   1.000,00 kn 
  Ukupno:   5.000,00 kn 
 
U srpnju 2016. – 5 srpnaj: Otvaranje 15. Kiparske radionice Forma Viva – Sv. Kuzam i izložba 
Tomislava pavletića 
Aktivnosti: Otvaranje kiparske radionice na Placi uz piće dobrodošlice. Otvaranje izložbe 
Tomislava Pavletića u Hrvatskm domu Sv. Kuzam uz domijenak 
Troškovi: katalog   1.500,00 kn 
  kritičar    1.000,00 kn 
  domijenak      600,00 kn 
  Ukupno:   3.100,00 kn 
 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i suglasno je s istim. 
 
 
AD 2 

Predsjednik upoznaje članove Vijeće sa sljedećim: 
- Planirani građevinski radovi na uređenju dječijeg parka u ulici Sv. Kuzam istočno od 
kbr.52., su započeli te su izbetonirani i postavljeni rubnjaci, postavljena su postolja za adriralsko 
sidro koje se već nalazi na dotičnoj lokaciji i za skulpturu kipara Dragutina Bešanića pod 
nazivom „Kvarnerska jedra“. U 2017. godini iz prijedloga prioriteta u održavanju objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Vijeća MO biti će postavljene sprave za djecu. 
- U svezi potrebe za sanacijom i održavanjem prometnice od Mjesnog groblja prema Kostreni 
održan je sastanak s nadležnima iz Rijeka Prometa i Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, te je dobiveno obećanje da će se cesta sanirati iz sredstva redovnog održavanja. 
- Kontakrirano je s nadležnima iz K.D: “Kozala” te je dano obećanje da će se ovih dana javiti 
za zajednički obilazak mjesnog groblja, te dobili pojašnjenja o daljnjem rješavanju primjedba s 
kojim ih je upoznalo Vijeće MO. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 

Vijeće MO Sv. Kuzam Vijeće je raspravljalo o potrebi da se unutar programske aktivnosti - 
Redovne aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora, promijene planirane pozicije Financijskog plana MO 
Sv. Kuzam za 2016. godinu. Navedenom programskom aktivnošću planirano je  počašćivanje 
tijekom godine volontera i izvođača radova na terenu Sv. Kuzma. Međutim zbog smrtnog 
slučaja i potrebe objavljivanja osmrtnice za pok. Tomislava Smojvera za podmirenje navedenog 
rashoda, utvrđuje se potreba povećanja pozicije ostali nespomenuti rashodi poslovanja i 
smanjenje pozicije reprezentacija u iznosu od 350,00 kn.  
Potrebno je izvršiti zamjenu pozicije PRO0973 - reprezentacija pa sveukupni iznos od 1.500,00 
kuna umanjiti za 350,00 kuna, a na poziciju PRO0974 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
dodati iznos od 350,00 kuna. 

 pozicija PRO0973 –(reprezentacija) umanjuje se u iznosu - 350,00 kn  

 pozicija PRO0974 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja) povećava se u iznosu - 350,00 kn 

Zaključak:  
Vijeće MO Sv. Kuzam je jednoglasno donijelo zaključak da se unutar programske aktivnosti – 
REDOVNE AKTIVNOSTI VIJEĆA MJESNOG ODBORA promijene planirane pozicije 
Financijskog plana MO Sv. Kuzam_za 2016. godinu. 
 
Sukladno navedenom i temeljem donesenog Zaključka Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
donosi prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu: 
Zaključak  

 Unutar Financijskog plana MO Sv. Kuzam  za 2016. Godinu i programske aktivnosti – 
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redovne aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora preraspodijelit će se pozicije:  

PRO0973 (reprezentacija)  umanjuje se za 350,00 kn 
PRO0974 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja)  povećava se za 350,00 kn 

 
Rebalansom Financijskog plana MO Sv. Kuzam izvršena je preraspodjela pozicija, dok je 
ukupna vrijednost rashoda po programskim aktivnostima kao i cjelokupnog Financijskog plana  
ostala nepromijenjena. 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans FP za 2016. godinu. 

 

AD 4 

 Gospodin Zlatko Meić upoznaje da u naselju Baraći kućni brojevi nisu poredani logičnim 
sljedom te se javlja problem prilikom traženja nekog od kućnih brojeva pa stoga predlaže da se 
sagleda mogućnost postave u blizini autobusne stanice kod kružnog toka jedne oglasne ploče 
dimezije 1x80 na kojoj bi bila karta s pregledom kućnih brojeva. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s predloženim. 
 
 

 Vijeće Mjesnog odbora "Sv. Kuzam" u svom je Programu rada za 2016. godinu predvidjelo 
provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon". Akcija je započela na način da je u 
Novom listu i na web stanici objavljena obavijest i poziv za sve zainteresirane mještanke da 
prijave svoje okućnice i balkone. Prijedlog je predsjednika da se zbog vremenskih uvjeta 
produži rok za prijavu zainteresiranih građana te će tajnica kontaktirati s dosadašnjim 
učesnicama i vidjeti koliki će biti broj zainteresiranih mještanki za sudjelovanje u akciji.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


