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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  28.11.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 26 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
26. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 28.11.2016. s početkom u 11,00 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 25. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Mjesnog odbora za 2017. – očitovanje na odgovor Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav 

2. Dogovor oko realizacije planiranog programa – Doček Sv. Nikole 
3. Dogovor oko izrade biltena za 2016. godinu 
4. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
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, te je Vijeće upoznato s odgovorom koji je 
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u tabeli naveden i planiranim sredstvima za prioritete održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području MO Sv. Kuzam u iznosu od 93.000,00 kuna. 
Nakon kraće rasprave donesena je odluka da će se s nadležnima koji su dali procjenu i naveli 
iznose troškova radova kontaktirati jer je mišljenje da su iznosi nerealni i veći od stvarnih. 
Temeljem navedenog raspored prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2017. bi glasio: 
1. Sanacija kolnika u Ulici Sv. Kuzam kod kućnog broja 22 – u nadležnosti Zajedničke 

komunalne djelatnosti- iznos 50.000,00 kuna 
2. Uređenje površine za postavu skulpture u Ulici Sv. Kuzam sjeveroistočno od kućnog 

broja 3 iznad parka Vidikovac – u nadležnosti Zajedničke komunalne djelatnosti - iznos 
20.000,00 kuna 

3. Postava sprava za igru djece na novouređenoj površini u ulici Sveti Kuzam istočno od 
kućnog broja 52 – u nadležnosti Zajedničke komunalne djelatnosti - predloženi iznos od 
50.000,00 kuna se umanjuje i glasiti će 23.000,00 kuna. 

Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2017. godinu. 
 
AD 2 
U svezi planiranja programa Sv. Nikole predsjednik Milan Dragičević upoznao je da je s 
Teatrom Zvrk potvrđen datum od 03. prosinca u 18 sati za održavanje predstave u Hrvatskom 
domu Sv. Kuzam s predstavom "Gdje je sada bijela brada" za koju su prema planiranom 
programu osigurana sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna. Poduzeće Antaris d.o.o. dostavilo je 
Vijeću ponudu igračaka za pripremu poklon paketa. Članovi Vijeća će isto pregledati, pa ako 
se potvrdi da ponuđene igračke prema uzrastu djeteta za pripremu poklon paketa odgovaraju 
cijenom, iste će se i naručiti, te će se kontaktirati komercijalni predstavnik Antaris d.o.o. 
Nadalje je predsjednik upoznao da je u tijeku prikupljanje učešća roditelja s donacijom u 
iznosu od 20,00 kuna po djetetu, sveukupno 520,00 kuna, te će se sklopiti ugovor o donaciji s 
Adrijanom Smojverom kao predstavnikom svih roditelja koji su donirali, pa će se cijeli 
sakupljeni iznos uplatiti u Proračun Grada na žiro račun MO Sv. Kuzam, kako bi se mogla 
izvršiti kupovina slatkiša u Brodokomercu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
AD 3 
Predsjednik je informirao Vijeće da je zadatak i ove godine oko pripreme biltena preuzeo gosp. 
Zlatko Meić. Gospodin Zlatko Meić informira članove Vijeća da se priprema materijal za izradu 
biltena pa zamoljava članove Vijeća da malo razmisle i daju neke od sugestija ili prijedloga što 
bi bilo dobro da se uvrsti u bilten. 
Prijedlog je predsjednika da se u sadržaju biltena objave neke od starih slike sa Svetog 
Kuzma, a koje se nalaze u albumu MO.  
Zaključak:  
Članovi Vijeća zajednički su pregledali slike u albumu MO i dali prijedlog slike za objavu. 
 
AD 4 
Predsjednik članove Vijeća upoznao s sljedećim. 
Nakon razgovora članova Vijeća i tajnice s roditeljima djece u Sv. Kuzmu donosi se zaključak da 
zbog nezainteresiranosti djece i roditelja likovna radionica se neće održati. 
Gosp.- Nenad Arbanas postavio je upit zašto su maknuti kontejneri za odlaganje razvrstanog 
otpada koji su bili smješteni na nogostupu pokaj dječjeg igrališta “Placa”. Pošto nitko od prisutnih 
nije znao odgovor donesen je zaključak da će se isti upit postaviti prema K.D. “Čistoći”.  
 
 
Sjednica je završila u 12,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 


