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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  19.12.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 39 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
39. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 19.12.2017. s početkom u 13,00 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 38. 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 2018. godinu 
2. Izvještaj o provedenoj programskoj aktivnosti – doček Sv. Nikole 
3. Prezentacija biltena 
4. Razno 
 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 
AD 1 
Temeljem usvojenog Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2018. pripremljen 
je prijedlog Financijskog plana VMO Sv. Kuzam za 2018. 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 2018. 
godinu. 
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AD 2 
U nedjelju 3. 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 "U laži su kratke noge". Nakon održane predstave Sv. Nikola je podijelio 32 
predškolska i školska poklon paketa djeci sa Sv. Kuzma.  
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. 
 
 
AD 3 
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 bilten će biti 
podijeljen svim osobama koji su po nekim osnovama vezani za Sv. Kuzam i po nekoliko 
komada biltena podijeliti će se obrtnicima Sv. Kuzma. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je pročitao dopis koji je Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti uputila HŽ-u Infrastrukturi, u kojem stoji: 
Da se je Odjelu putem Mjesnog odbora Sveti Kuzam obratila stranka gđa. Gerl Smiljka sa 
zahtjevom za rekonstrukciju pješačkog u kolni prilaz. Postojeći betonski prilaz s istočne 
strane izveden je u podnožju pružnog nasipa, a spoj sa nerazvrstanom cestom na zapadnom 
dijelu ima isključivo preko tunela u trupu nasipa kojima se nastavlja pješačkom stazom. Moli 
se očitovanje u pogledu mogućnosti izvođenja građevinskih radova na proširenju pješačkog 
prilaza, odnosno o mogućnosti bilo kakvih građevinskih zahvata u pružnom pojasu radi 
daljnje obrade zahtjeva stranke. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
Po završetku sjednice predsjednik je svima zaželio ugodne Božićne i Novogodišnje 
blagdane, puno sreće i zdravlja u sljedećoj godini njima i njihovim obiteljima, te ih pozvao na 
zajedničko druženje u ugostiteljski objekt „Baltazar“ Sv. Kuzam.  
 
 
 
Sjednica je završila u 15,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 

 


