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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  26.08.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 23 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
23. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 26.08.2016. s početkom u 11,00 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 22. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Priprema za proslavu dana mjesta i crkvenog blagdana Sv. Kuzme i Damjana – 
„Kuzminja 2016“. 

2. Razno 
 
 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednik Milan Dragičević upoznaje da su započele pripreme za proslavu Kuzminje i 
definiranja programa, te se prema sadašnjim mogućnostima planira održavanje 
malonogometnog turnira (dva dana 21. i 22.rujna i finale 23. rujna) i održavanje boćarskog 
turnira (23.09.) i u finalnoj večeri održala bi se podjela pehara i plaketa i počastilo sudionike 
igara i goste. U četvrtak 22. rujna planira se otvaranje izložbe fotografija umjetnika Rina 
Gropuzza u galeriji Hrvatskog doma. Kao i svake godine planira se polaganje vijenaca i to u 
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subotu 24.rujna 2016.. Gospodin Renzo Tommasi dostaviti će pripremljen program 
obilježavanja svetih misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana kako bi se uvrstio na plakat u cjelokupan 
program obilježavanja proslave Kuzminje. Do ponedjeljka bi trebalo dati u izradu plakate s 
definiranim programom. Predsjednik je zamolio da svako od prisutnih u svojim mogućnostima 
razgovara sa potencijalnim sponzorima kako bi se program u potpunosti mogao kavalitetno 
realizirati. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 

 
AD 2 
Predsjednik upoznaje članove o sljedećem: 
- Upućen je dopis direktorici K.D. „Kozala“ gđi Nives Torbarini u svezi primjedbe na 
neizvršene građevinske zahvate na groblju Sveti Kuzam. U dopisu je navedeno sljedeće: da je 
Vijeće MO dana 22. srpnja 2016. zaprimilo dopis od gospodina Lorenza Tommasia, mještanina i 
člana Vijeća koji je i upućen K.D. Kozali, a kako se vidi iz dopisa riječ je o stazi lijevo od 
centralnog križa na mjesnom groblju Sveti Kuzam. Sa ovim problemom smo direktoricu upoznali 
13. travnja 2015. godine na sastanku kojeg smo imali s direktoricom i predstavnicima K.D. 
Kozala na mjesnom groblju Sveti Kuzam i onda je Vijeću obećano da će se taj dio staze sanirati 
kako ne bi bilo problema sa vodom i smećem koji se tu zadržava. I nakon nekoliko poziva koje 
je upućeno prema službama K.D. „Kozala“ problem nije riješen pa je na sastanku Vijeća 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam odlučeno da se direktoricu pismeno o tome obavijesti.U prilogu je 
dostavljena slika dotičnog mjesta kako bi ste se lakše podsjetili o ćemo se radi, a ujedno će 
vidjeti kako nakon zadnje košnje na groblju djelatnici nisu iza sebe očistili staze. Čišćenje 
groblja je jedna od čestih pritužbi mještana Sv. Kuzma – korisnika grobnih mjesta. Vijeće 
shvaća da se groblje nalazi okruženo šumom, ali isto tako se mora primijetiti da se ne polaže 
dovoljno pažnje o urednosti groblja. 
- Ovih dana u kontaktu smo sa gosp. Zoran Tadićem u svezi košnje i orezivanja na Sv. 
kuzmu i obećano nam je da će se problem riješiti polovicom devetog mjeseca. 
- Na boćalištu Sv. Kuzam pri kraju su radovi na rasvjeti i boćalište će biti spremno za turnir 
Kuzminja 2016.  
- Na prostoru budućeg dječjeg igrališta na Baraćima, uz pomoć poduzeća OTK Škrljevo koje 
je dalo dizalicu premješteno je sidro i sada se može postaviti skulptura. 
- U svezi asfaltiranja kod pučke šterne plan je drugi tjedan kada završe godišnji kontaktirati s 
nadležnima iz Rijeka Prometa i zajednički na terenu dogovoriti pojedinosti oko izvođenja 
radova. 
- U dogovoru s gosp. Mladenom Zuzićem, nadležnim iz Elektroprimorja Rijeka, Vijeće će 
uputiti dopis s zahtjevom da se zamjeni dotrajali stup na glavnom trgu, a kako je od tog stupa 
povučena instalacija za rasvjetu susjedne skulpture i kako se u skoro vrijeme planira asfaltiranje 
cijeloga trga, potrebno je zamijenite stup kako bi se izbjeglo kasnije raskopavanje novoga 
asfalta. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 12,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 


