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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-09/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  19.09.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 24 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
24. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 19.09.2016. 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 23. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor oko pripreme provođenja programa "Kuzminja 2016." 
2. Razno  

 
 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

AD 1 
Predsjednik Milan Dragičević upoznao je prisutne s planom i programom održavanja 
"Kuzminje 2016.": 
Srijeda, 21. rujan 2016 
18.00 Malonogometni turnir 
Četvrtak, 22. rujan 2016. 
18.00 Malonogometni turnir 
19.30 Otvaranje izložbe umjetničkog fotografa Rine Gropuzza uz domjenak u Galeriji 
Hrvatskoga doma Sveti Kuzam 
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Petak, 23. rujan 2016. 
18.00 Finale malonogometnog turnira i boćarski turnir na igralištu i boćalištu 'Placa'. Po 
dodjeli odličja veselje uz iće, piće i dobru glazbu. 
Subota, 24. rujna 2016. 
10.00 Polaganje vijenaca 

 pri centralnom križu na groblju Sv. Kuzam i uz kosturnicu trinaestorici strijeljanih u NOB-u; 

 u spomen-parku u Svetome Kuzmu; te 

 na mjestu srijeljanja mještana Svetoga Kuzma na Kikovici 
Ponedjeljak, 26. rujna 2016. 
10.30 Blagdanska sveta misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana – predslavi upravitelj župa 
Kukuljanovo i Škrljevo vlč. marko Šarić (misa za zdravlje svih Kuzmara); 
17.00 Pjevana svečana koncelebrirana misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana – predslavi 
mons. Sanjin Francetić, župnik župe Uznesenja blažene djevice Marije u Rijeci, te nakon 
svete mise koncert sakrane glazbe komornog sastava Kulturno umjetničke udruge Sklad pod 
vodstvom maestra Mladena Cvijanovića 
Nadalje predsjednik upoznaje da su pozivnice poslane, katalozi se štampaju. i dogovaraju se 
sponzori.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik upoznaje članove o sljedećem: 
- S nadležnima iz Rijeka Prometa gospodinom Zdenkom Nikšićem i Vladom Klobučarom 
održan je zajednički sastanak na terenu u svezi dogovora oko izvođenja radova i asfaltiranja 
kod pučke šterne na kojoj je dobivena informacija da će se za sada samo pokrpati kolnik. 
Rijeka Promet će napraviti skicu s rješenjem kružnog toka oko šterne, a Vijeće će uputiti 
dopis u kojem će se zatražiti da se planira u sljedećoj godini iz sredstva redovnog održavanja 
asfaltiranje ceste kroz cijeli centar Sv. Kuzma.  

- 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 rujna i 07.,14.,21. i 28 listopada (do 02 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 12,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 


