
 1/2 

 

 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  20.12.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 27 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
27. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 20.12.2016. s početkom u 15,00 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 26. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana Vijeća MO Sv. Kuzam za 2017. godinu 
2. Prezentacija biltena 
3. Razno 

 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Temeljem usvojenog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2017. pripremljen je 
prijedlog Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2017. u kojem je prikazano kroz svaki 
pojedinačni program odobrena fin. sredstva po pozicijama a s kojim su se upoznali svi članovi 
Vijeća, te je donesen sljedeći: 
Zaključak: 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno je usvojilo pripremljeni Financijski plan MO Sv. Kuzam za 2017. 
godinu. 



 2/2 

AD 2 
Predsjednik informira da je bilten gotov te je dostavljen u tajništvo MO kojeg daje članovima 
Vijeća na uvid i čitanje. Članovi Vijeća su iskazali zadovoljstvo s sadržajem biltena. Članovima 
Vijeća MO su podijeljeni bilteni i dobili su zadatak da svim mještanima koji ne budu prisutni na 
prezentaciji biltena dostave bilten na kućnu adresu. A osim toga po želji biti će dostavljeni bilteni 
osobama koje su vezani uz Mjesni odbor Sv. Kuzam, a mjesto stanovanja im je van Sv. Kuzma.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Na prošloj sjednici Vijeća, član Nenad Arbanas postavio je upit zašto su maknuti kontejneri za 
odlaganje razvrstanog otpada koji su bili smješteni na nogostupu pokaj dječjeg igrališta “Placa”. 
Isti upit postavljen je K.D. Čistoći te je dobivena informacija da su kontejneri uklonjeni radi 
vremenskih uvjeta, bure. Isti će biti vraćeni po završetku vremenskih nepogoda, a ujedno je 
obećano da uz trafostanicu gdje se nalaze kontejneri za otpad će biti postavljen i kontejner za 
odlaganje odjevnih predmeta. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 16,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 


