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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  14.07.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 22 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
22. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 14.07.2016. 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 21. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o otvaranju trinaeste kiparske radionice u sklopu projekta Forma Viva 
Galerije na otvorenom“  

2. Akcija „Biramo najljepšu okućnicu i balkon“ 
3. Pregled radova Mjesnog odbora za prvo polugodište 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Gospodin Zlatko Meić informirao je članove Vijeća da Kiparska radionica u sklopu projekta 
Forma Viva Sv. Kuzam – galerija na otvorenom je svečano otvorena u četvrtak 7. srpnja 2016. u 
19 sati na prostoru „Placa“. Ove godine smo počašćeni što će još jednu skulpturu u kamiku 
započeti kuzmarski kipar Tomislav Pavletić. Naime, kipar Pavletić odlučio je Sv. Kuzmu pokloniti 
još jednu skulpturu (već dvije krase naše lijepo mjesto). Ovaj će to puta biti monumentalna 
skulptura iz njegova impresivnoga ciklusa "Kontra bure. Potom je riječkoj kulturnoj javnosti u 
galeriji doma Sv. Kuzam prikazan dio velikog Pavletićeva opusa. Ovaj puta su to recentne 
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skulpture u kamenu iz cjeline „Jedra“, ali i ali i predstavljanje skulpture „Kontra bure“ koju će 
Pavletić izraditi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 

 
AD 2 
Predsjednik upoznaje članove da će se sutra u 10 sati ujutro održati svečana podjela nagrada i 
priznanja za učesnice u akciji Biramo najljepšu okućnicu i balkon. Predsjednik je predložio da  
jedan od članova Vijeća preuzme zadatak podjele nagrada i priznanja učesnicama, pa je 
predložio gosp. Lorenza Tommasia koji je prihvatio obvezu. ostali članovi koji sutra budu u 
mogućnosti prisustvovati će provedbi akcije. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i suglasno je s istim. 
 
 

AD 3 
Vijeće MO može biti djelomično zadovoljno sa radovima koji su izvršeni u prvom polugodištu 2016. 
godine izjavio je predsjednik VMO. zadovoljni smo postavljanjem ograde na boćalištu - započetim 
radovima na novm dječijem parku na Baraćima – postavljanjem rasvjete  osvjetljena skulptura u 
centralnom parku Sv. Kuzam, skulptura u parku Vidikovac,put prema groblju, put Sv. Kuzam 
između kbr.12 i kbr.14 kao iuz cestu Sv. Kuzam – Škrljevo ispred kbr.45A. To su radovi koji su 
prema usvojenom Planu Vijeća MO Sv. Kuzam o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnog odbora Sv. Kuzam iz 2015. godine., radom K.D. “Sv. Kuzme i Damjana”, 
provedenom akcijom “biramo naj okućnicu i balkon”, provedenom akcijom mjerenja šećera u krvi i 
mjerenjem tlaka i još nekim manjim komunalnim radovima. 
Svoje nezadovoljstvo je iskazao prema radovima koje je trebao izvršiti Rijeka Promet (zid u 
Baraćima i čišćenje ceste uz groblje prema Kostreni). zatim loše izvršenim radovima košnje trave 
uz prometnice Sv. Kuzma te orezivanje stabala uz puteve i prometnice nisu ni započeti. 
Član Vijeća gosp. Lorenzo Tommasi iznio je svoje žaljenje što nakon godine i pol od zadnjeg 
obećanja nisu izvršeni radovi na najgornjem platou na mjesnom groblju Sv. Kuzam, iako se kroz to 
vrijeme dogovaralo nekoliko puta da će se radovi izvoditi. Zahtjeva da se o tom slučaju pismeno 
obavijesti direktorica K.D. “Kozala” gđa- Nives Torbarina. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i prihvatilo prijedlog gops. Lorenza Tommasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


