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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  22.01.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 16 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
16. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 22.01.2016. s početkom u 15,00 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 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Sandra Sertić, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Ostavka člana Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
2. Zadaci MO prema programu za prvi kvartal 2016. 
3. Upoznavanje Mjesnog odbora sa radom maškarane udruge „Kuzmarske 

maškare“ oko priprema za sudjelovanje u povorci na Korzu 2016. godine 
4. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

Gđa Sandra Sertić, dosadašnja članica Vijeća MO Sv. Kuzam dostavila je Vijeću izjavu u kojoj 
daje na znanje Vijeću da daje ostavku na mjesto člana vijeća zbog privatnih obveza.  
Temeljem dobivenog dopisa Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam će isti dostaviti SDP-u GO 
Rijeka  
Zaključak:  
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Temeljem dobivenog dopisa Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzam će isti dostaviti SDP-u GO 
Rijeka  
 
 
AD 2 
Predsjednik upoznaje da se je Vijeću Mjesnog odbora obratio gosp. Bruno Jurjević, Sv. Kuzam 
68 u svezi zamolbe za izradu potpornog zida (urušio se je potporni zid) i oštećenog kolnika. 
Predsjednik dalje upoznaje da je s gospodinom Leom Kurilićem iz Rijeka Prometa obišao teren i 
vlasnik je već jedan dio zida napravio, onaj dio koji je društveno vlasništvo obećano je od strane 
gosp. Kurilića da će se napraviti kroz dva mjeseca. Ujedno će se pozvati gosp. Zdenko Nikšić iz 
Rijeka Prometa kako bi se dogovorilo asfaltiranje oštećenog kolnika, a ujedno bi se asfaltirao i dio 
puta koji je sad proširen. 

 Gosp. Zlatko Meić napominje ako Rijeka Promet dolazi asfaltirati navedeni put na Baraćima 
mogli bi usput asfaltirati dio kolnika gdje postoji rupa nakon micanja električnog stupa kod kbr.50. 

 Na primjedbu gosp. Lorenza Tommasia kako ponovo nije sanirana staza na najgornjem platou 
groblja predsjednik je dao odgovor kako je  u razgovoru s odgovornim u K.D: „Kozala“ dobio 
obećanje da nakon pauze u prvom mjesecu nastavljaju se radovi na započetoj  grobnici i u isto 
vrijeme da će se sanirati problematična staza. 

 Predsjednik je nastavio kako nakon zimske pauze čim počnu ljepša vremena trebala bi se 
organizirati radna akcija na admiralskom sidru u Baraćima kako bi se završilo sa započetim 
uređenjem. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje 
 
 
AD 3 
Predsjednik informira da Maškarana udruga „Kuzmarske maškare“ se pripremaju za sudjelovanje 
u povorci na Korzu 2016. godine, izrađuju kostime koji su skoro gotovi i rade na alegorijskim 
kolima. Sudjelovanje na Korzu Kuzmarskih maškara biti će pod nazivom “Jamajka”. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da su telefonski bili upoznati s zaprimljenim dopisom od 
Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem je zatraženo očitovanje Vijeća na zahtjev 
Ugostiteljskog objekta «Joks» koji se je obratio navedenom odjelu s zahtjevom o produženju 
radnog vremena dane 23. i 30. siječnja 2016. (do 03 sata) i 06. i 13. Veljače 2016. (do 03 sata)  
zbog organiziranja party-a. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je putem telefona dalo pozitivno mišljenje da se odobri produženje radnog 
vremena ugostiteljskom objektu «Joks» za tražene dane, a u svrhu organiziranja party-a uz 
napomenu da u slučaju da u nekim od tih dana dođe do remećenja javnog reda Vijeće zadržava 
pravo da povuče ove suglasnosti. Odjelu gradske uprave za poduzetništvo dostavio se dopis s 
navedenim zaključkom.  
 
 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 
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