
 1/2 

 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  29.01.2018. 
                                    
 
 

ZAPISNIK 
SA 40 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
40. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 29.01.2018. 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 39. 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 2017.  
2. Razno 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 
 
AD 1 
Predsjednik je pročitao pripremljeni Izvještaj 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 01.01.2017. do 31.12.2017. 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 I pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Sv. Kuzam za 2017. 
godinu. 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. Na sljedećoj sjednici Vijeća biti će 
dostavljen u pismenom obliku članovima Vijeća. 
 

AD 2 
Gospodin Lorenzo Tommasi je upozorio Mjesni odbor kako po pitanju groblja još nije ništa 
riješeno, a na očigled se vidi kako mrtvačnica sve jače puca, nema novih ukopnih mjesta, 
nije riješena ni sanacija oko pojedinih grobnica. Zahtjeva da se pošalje dopis K.D. „Kozali“ 
kako bi se taj problem riješio. Predsjednik je uzeo u obavezu riješiti taj problem do sljedeće 
sjednice. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo.  
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 14,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 

 


