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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  22.12.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 3 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
3. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 22.12.2014. s početkom u 18,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 

 Sandra Sertić, članica VMO  

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 
 

Ostali nazočni  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  
 
Usvajanje zapisnika sa 2. 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 2015. godinu 
2. Prezentacija Biltena 
3. 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, Odjel gradske uprave za kulturu je Vijeću odobrio 
sufinanciranje kulturnog programa u iznosu od 5.000,00 kuna, Odjel gradske uprave za sport i 
tehničku kulturu odobrio 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. 
Temeljem dobivenih odgovora od pojedinih Odjela o sufinanciranju planiranih programskih 
aktivnosti pripremljen je prijedlog Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2015. 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 2015. g 
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s time što je usvojio primjedbu Povjerenstva za ocjenu programa koji se financiraju putem 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu, te je sredstva od 1.000 kuna koja su bila namijenjena 
za plaćanje sudca Mjesni odbor prenamijenio u 500,00 kuna za nabavku lopti i 500,00 kuna za 
počašćivanje sudionika i gostiju na sportskom turniru. 
 
 
AD 2 
Predsjednik je prisutnima podijelio ovogodišnje prispjele biltene, zahvalio se uredniku i tajnici na 
izradi istoga, te obavijestio da je nakon sastanka u 18,30 sati pozvao mještane na prezentaciju 
biltena uz skromni domijenak. Nakon prelistavanja biltena članovi Mjesnog odbora izrekli su 
pozitivnu ocjenu o ovogodišnjem biltenu. 
 
 

 
AD 3 
Predsjednik Milan Dragičević upoznaje da je kontaktirano s nadležnim Odjelom u Gradu Rijeci u 
svezi potrebe da se ožbuka dio vanjskog zida sanitarnog čvora u Hrvatskom domu Sv. Kuzam, 
kako bi se spriječilo smrzavanje cijevi s kojima smo prijašnjih godina imali problema. Prilikom 
obavljenog očevida proslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju, ustanovljeno je da dolazi do 
vlaženja zidova prouzrokovanih iz sanitarnih čvorova iz doma, pa se pristupilo radovima na 
sanaciji i preuređenju sanitarnih čvorova u domu, a radovi bi trebali bili završeni do kraja ove 
godine.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,30 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dve (2) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


