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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  11.12.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 15 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
15. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 11.12.2015. s početkom u 10,30 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 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Sandra Sertić, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 14. 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 2016. godinu 
2. Izvještaj o realiziranom programu - Doček Sv. Nikole 
3. Prezentacija biltena 
4. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Mjesnom odboru Sv. Kuzam je prema prezentiranim programskim aktivnostima za njihovu 
realizaciju za ovu godinu Odjel za gradsku samoupravu i upravu odobrio sufinanciranje 
planiranih programa u iznosu 20.000,00 kuna, predviđeni program iz kulture sufinancirati će se 
u iznosu od 5.000,00 kuna, iz Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu odobreno je 
sufinanciranje sportskog programa u iznosu od 1.000,00 kuna, Odjel gradske uprave za 
poduzetništvo odobrio je sufinanciranje programa pod nazivom "Biramo najljepšu okućnicu i 
balkon" u iznosu od 1.000,00 kuna. 
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Temeljem dobivenih odgovora od pojedinih Odjela o sufinanciranju planiranih programskih 
aktivnosti pripremljen je prijedlog Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2016. s kojim su se 
upoznali svi članovi Vijeća, te je donesen sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Financijski plan MO Sv. Kuzam za 2016. 
godinu.  
 
 
AD 2 
U subotu 5. prosinca organiziran je doček Sv. Nikole za predškolsku i školsku djecu (1-4 
razreda) s područja Sv. Kuzma. U prigodnom programu učestvovali su glumci Ri Teatra s 
predstavom "Toni i Boni". Nakon održane predstave Sv. Nikola je 28 predškolske i školske djece 
(1-4 razreda) sa Sv. Kuzma darivao poklon paketima.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo da je programska aktivnosti realizirana prema 
predviđenom planu, te trošak za realizaciju ove akcije bio je prema odobrenim financijskim 
sredstvima koji su navedeni kroz planirani program (kupnja igračaka i usluga nastupa glumaca 
Ri Teatra), te učešće roditelja s iznosom od 20,00 kuna po djetetu koji je uplaćen u Proračun 
Grada na žiro račun MO Sv. Kuzam, a za koji su kupljeni u navedenom iznosu slatkiši u trgovini 
Brodokomerc Nova d.d. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
 
AD 3 
Predsjednik informira da je bilten dan na štampanje, te bi bilteni trebali biti dostavljeni do 17. 
prosinca 2016. godine. Članovi Vijeća MO su dobili 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 4 
- Predsjednik upoznaje Vijeće s pismom koje je dobio od stane gradonačelnika mr.sc Vojka 
Obersnela, a vezano uz kupnju ruševne kuće  u centru Sv. Kuzma (Starčević). Gradonačelnik u 
pismu obrazlaže kako zbog financijske situacije nije vrijeme za kupnju kuće i moli za 
razumijevanje.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je prihvatilo takvo obrazloženje i dalo si u zadatak da gradonačelniku pismeno 
odgovore s nadom da će doći vrijeme kada će se ipak kuća moći kupiti. 
 
- Gospodin Zlatko Meić dao je informaciju kako je dogovorio s gospodinom Dušanom 
Srdočem izradu 18 pločica s natpisima autora skulptura koje su izrađene u kiparskoj radionici 
Sv. Kuzam i biti će postavljene svaka uz dotičnu skulpturu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
Predsjednik članove Vijeća upoznao s sljedećim. 
- Na pučkoj šterni postavljen je novi poklopac i pumpa, uređena je šahta (nalog dan od Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav) 
- Napravljena je podna rasvjeta u spomen parku ( iz kom. prioriteta VIjeća MO za 2015. 
godinu) 
- Postavljen je dio ograde na Vidikovcu (nalog dan od Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav) 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
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- Temeljem provedenog programa Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam pod nazivom „Biramo 
najljepšu okućnicu i balkon“, Grad Rijeka i Turistička zajednica Grada Rijeke Vijeću MO uručila 
je zahvalnicu za sudjelovanje i darivala poklon bonom u iznosu od 400,00 kuna koji se je mogao 
iskoristiti u MBM centru na Škurinjama. Za navedeni iznos kupili su se zimzeleni grmovi koji su 
posađeni na prostoru između sportskog igrališta i Kuzmarske radionice Sv. Kuzam.   
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 

 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 12,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


