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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  29.01.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 4 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
4. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 29.01.2015. 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 3. 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 
2014.  

2. Informacija o obvezama prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti 
3. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

 Po prvoj točki članovi Vijeća Članovi su raspravljali o pripremljenom 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 01.01.2014. do 31.12.2014. Izvješće sačinjava; 
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 2014. godinu, koji je 
prezentiran članovima Vijeća, pa je donesen sljedeći 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. 
 
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 2014. 
godinu.  U predmetu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. biti će dokumentirane 2 Izjave s prilozima 
(popunjena 2 Upitnika, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim 
slabostima i nepravilnostima) te tablica „Sadržaj Predmeta o fiskalnoj odgovornosti za 2014. 
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 
bivši predsjednik VMO od 01.01.2014. do 19.11.2014. i kao sadašnji predsjednik od 
19.11.2014. do 31.12.2014., s obzirom na rezultate održanih izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području grada Rijeke za 2014. godinu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo materijale Fiskalne odgovornosti za 2014. 
 
AD 3 
Predsjednik je pročitao dopis – rješenje koje je dobiveno od Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav u kojem je navedeno da se odobrava Radojki i Nikoli Konestabo, Sveti Kuzam kbr.21 
korištenje javne površine na k.č. 2022/2 k.o. Bakar do 31. prosinca 2016. godine. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
Zamoljeni su članovi Mjesnog odbora kada uoče neko komunalno oštećenje ili komunalni  nered 
da isto prijave u Mjesni odbor kako bi se mogle poduzeti potrebne radnje. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dve (2) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


