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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  23.02.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 29 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
29. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 23.02.2017. 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 28. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Sv. Kuzam za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2016.  

2. Informacija o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti 
3. Informacija o izvršenom obilasku terena područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam s 

nadležnim predstavnicima Grada Rijeke i Rijeka Prometa 
4. Razno 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 

 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 01.01.2016. do 31.12.2016. Izvješće sačinjava; 
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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 2016. godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. Na sljedećoj sjednici Vijeća biti će 
dostavljen u pismenom obliku članovima Vijeća. 
 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik je članove Vijeća ukratko izvijestio o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti s napomenom da je potrebno dostaviti materijale o fiskalnoj odgovornosti za 2016. 
godinu. U predmetu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. biti će dokumentirane 2 Izjave s prilozima 
(popunjena 2 Upitnika, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2015. I tablica 
“Sadržaj Predmeta o fiskalnoj odgovornosti za 2016. 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 Sv. Kuzam. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik je informirao članove Vijeća da je dana 16. veljače 2017. godine izvršen obilazak 
terena područja Mjesnog odbora Sv. Kuzam radi utvrđivanja komunalnog nereda, te oštećenja 
objekata komunalne infrastrukture  u cilju njihovog bržeg i efikasnijeg rješavanja. 
Obilasku su prisustvovali: predstavnik Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, Anđelina 
Čobić, predstavnici Rijeka prometa, Leo Kurilić i Igor Ausilio, komunalni redar, Dušan Karić, 
predsjednik VMO „Sv. Kuzam“, Milan Dragičević, zamjenik predsjednika VMO “Sv. Kuzam”, 
Zlatko Meić i referent za mjesnu samoupravu, Jasna Rendulić. Svrha obilaska je utvrđivanje 
svih nedostataka na javnim površinama koji se otklanjaju sredstvima redovnog održavanja. 
Neuređene površine, bijele ceste, za čije uređenje treba posebno planom osigurati sredstva, 
potrebe za proširenjem javne rasvjete i slično ne registriraju se. Prilikom obilaska, prisutne se je 
vodilo ciljano na mjesta koja su problematična kao i upoznalo s oštećenjima i neredima koja su 
se prilikom obilaska fotografirala. Evidenciju prilikom obilaska vodila je tajnica MO koji se je 
obšao, a idućeg dana dostavljen je ravnateljici Direkcije za mjesnu samoupravu popis 
nedostataka. Predsjednik je dao na uvid dostavljene tabelice i slike prijavljenih oštećenja i 
nereda da se vidi što je učinjeno i kako će se dalje postupati.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
AD 4 
Predsjednik upoznaje da se na sportskom igralištu u Sv. Kuzam izvode radovi na postavi kabela 
za stuju te će ići od stupa visokog napona kraj boćališta do trafostanice ispod željezničkog 
mosta. Time će se ukloniti sadašnji vod koji ide zračnim putem od željezničke trafostanice do 
navedenog stupa. Gospodin Zlatko Meić napominje kad budu radovi završeni osloboditi će se 
prostor u željezničkoj trafostanici, pa bi se ponovo trebalo stupiti u kontakt s HŽ-om da vidimo 
kakve su njihove namjere u vezi tog objekta i ako je moguće da se mi koristimo istim. 
 
 
Gospodin Lorenzo Tommasi predlaže da se K.D. “Kozali” uputi dopis u kojem bi im se skrenula 
pažnja o napušatenim grobovima na mjesnom groblju Sv. Kuzam koja bi se mogla iskoristiti za 
nova ukopna mjesta. 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno suglasno s navedenim. 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 


