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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30.06.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 21 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
21. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.06.2016. s početkom u 12,00 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 20. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o održanoj likovnoj radionici „Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar“ 
2. Akcija „Biramo najljepšu okućnicu i balkon“ 
3. Razno 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Gospodin Zlatko Meić informirao je članove Vijeća da se uspješno realiziran planirani program 
održavanja likovne radionice “Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar”. U suradnji sa Školom 
primijenjene umjetnosti u Rijeci, od 21. do 25. lipnja 2016. godine održala se u Svetom Kuzmu 
13. radionica „Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar“. Učenici su pripremili izvedbene skice i 
muralom oslikali zid pri dječjem igralištu na Placi u Sv. Kuzmu. Svečano predstavljanje murala 
održalo se je 28. lipnja 2016. 
U radionici su pod mentorstvom profesorice Tatjane Masterl, prof.mag.art., sudjelovale četiri 
učenice i to: Emma Grbac, Paula Korman, Karla Matić,Hanna Žmirić. 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 

 
AD 2 
Predsjednik VMO upoznaje članove da je od strane tajnice odrađeno slikanje okućnica i 
balkona. Prijavilo se 24 vlasnica okućnica i balkona. Predsjednik predlaže da ove godine 
komisija koja bi dala ocjenu o najljepšim okućnicama i balkonu bude u sastavu članova Vijeća 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je složilo s prijedlogom i te članovi komisije za odabir najljpše okućnice i 
balkona su: Milan Dragičević, Serifa Šepić, Nenad Arbanas, Zlatko Meić i Lorenzo Tommasi. 
 
Komisija za odabir najljepše okućnice i balkona u sastavu članova Vijeća Mjesnog Sv. Kuzam 
nakon uvida i pregleda svih okućnica i balkona, donijeli su jednoglasnu ocjenu i dodijelili:  
U kategoriji okućnica i balkona: 
1. nagradu za najljepši okućnicu i  
1. nagradu za najljepši balkon  
dodijeljena je gđi. Marini Šegoti, Sv. Kuzam 45 
 
Vlasnici gđi. Marini Šegoti kojoj je prema ocjeni komisije dodijeljena 1. nagrada za najljepšu 
okućnicu i balkon uručiti će se nagrada u obliku poklon bona u iznosu od 500,00 kuna koji se 
može iskoristiti u vrtnom centru MBM, Škurinjska cesta 1., za nabavku sadnica cvijeća, zemlje i 
sl. iz asortimana rasadnika. 
Za sve učesnice pripremiti će se priznanja, te prigodan poklon – sadnica koju će se kupiti u 
vrtnom centru MBM. Iznos za nabavku sadnica se je povećao za 500,00 kuna i sada iznosi 
1.500,00 kuna. 
Svečana podjela priznanja i nagrada planirati će se održati nakon 07. srpnja 2016. do kada se 
planira postavljanje izložbe kipara Tomislava Pavletića. 
 
 

AD 3 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća o zaprimljenom zahtjevu i peticiji građana Sv. Kuzma i 
okolice u kojoj je navedeno da žele da se pored Vodovoda na Svetom Kuzmu izgradi dječiji park 
umjesto skulpture gospodina Pavletića. Nadalje je navedeno da smatraju da je za područje 
Svetog Kuzma (Baraća) potrebniji dječji park s obzirom na strukturu stanovništva i puno male 
djece koje se nemaju kamo igrati. Također im ne smeta ako se i pored dječjeg parka postavi 
skulptura gospodina Pavletića, no smatraju da dječji park mora biti prioritet. 
 
Predsjednik je pročitao dopis koji je dostaljen gđici Jeleni Božić kao predstavniku, a glasi: 
Temeljem dobivenog zahtjeva i peticije koji ste dostavili Vijeću Mjesnog odbora Sv. Kuzam 
dužni smo Vas obavijestiti o dosad učinjenom po pitanju uređenja dječjeg parka u ulici Sv. 
Kuzam istočno od kbr.52. 
Obrazloženje:  
Temeljem inicijative koju je pokrenulo Vijeće Mjesnog odbora Sv. Kuzma (jednoglasan zaključak 
svih pet članova Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam u čijem sazivu ste tada i Vi bili jedan od 
člana Vijeća) da se neuređeni prostor na Baraćima uz Vodospremu uredi u dječji park. 
Ponajprije je bilo potrebno kontaktirati prve susjede oko slaganja s istim i pronalaženju 
kompromisa kako bi ideja zaživjela. Nakon toga od strane Vijeća Mjesnog odbora provedene su 
dvije dobrovoljne akcije mještana Sv. Kuzma u raskršćivanju i planiranju prostora za budući 
park.  
Vijeće je kroz prijedloge prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture do 
sada izdvojilo sredstva za izvršenje građevinskih radova u iznosu od 30.000,00 kuna (radovi su 
prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini). 
U 2017. godini Vijeće planira i predložilo je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav 
nastavak radova u kojem će se na novouređenoj površini postaviti sprave za igru djece. Nadalje 
Vas moramo obavijestiti da se u isti prostor, a da ne smeta spravama za igru djece namjerava 
postaviti, a temelji su već izgrađeni admiralsko sidro koje se već nalazi na dotičnoj lokaciji i 
skulptura kipara Dragutina Bešanića pod nazivom „Kvarnerska jedra“. 
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Nadamo se da će Vas ovaj odgovor zadovoljiti kako Vas tako i sve mještane Sv. Kuzma 
potpisane na peticiji.   
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i suglasno je s istim. 
 
 
Nadalje predsjednk upoznaje s prijedlogom gosp. Daria Tonkovića, službenika MUP-a Rijeka da 
se na području MO Sv. Kuzam održi za zainteresirane mještane predavanje organizira 
edukativno predavanje na temu „Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenog djela.“ 
Predavanje je namijenjeno građanima zrelije životne dobi u cilju educiranja o mogućnostima 
samozaštite i smanjenja broja kaznenih djela, budući da starije osobe uglavnom žive same, 
iskorištava se njihova dob, dobronamjernost, neupućenost i nepažnja, poradi čega lako postaju 
žrtve kaznenih djela. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i složilo se da zbog već započetih godišnjih odmora 
pokuša se organizirati predavanje u mjesecu srpnju. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 


