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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  21.09.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 12 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
12. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 21.09.2015. s početkom u 19,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Sandra Sertić, članica VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvršenje plana organizacije proslave "Kuzminje 2015." 
2. Rebalans Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam za 2015. 
3. Razno 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je većina organizacije gotova, osim što je još potrebno 
da se angažiraju mještanke za pomoć, a najveća pomoć je potrebna pri održavanju sportskih 
turnira oko dijeljenja hrane i točenja pića.  
U srijedu 23. rujna u 10 sati predsjednik poziva sve članove Vijeća da se odazovu i budu prisutni 
pri polaganju vijenaca na  mjesnom groblju Sv. Kuzam, u spomen parku u centru Sv. Kuzama i 
na  Kikovici. 
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U četvrtak u 19 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam održati će se otvaranje izložbe slikara 
Dražena Filipovića Pegle, na kojem će glazbenom dijelu programa nastupati gosp. Goran Troha, 
a likovni kritičar je gosp. Theodor de Canciani.  
U petak u 17 sati održati će se misa na Kalvariji, a u isto vrijeme planira se održati 
malonogometni turnir i boćarski turnir sa po 4 prijavljene ekipe. Na kraju turnira podijeliti će se 
pehari i medalje, Planirano je da se za sve sudionike i goste osigura fažol s time da potrebne 
artikle osigura Mjesni odbor sa svojim sponzorima, a kuhati će se u gostionici „Igralište“ na 
Mavrincima. 
Za zabavu će se pobrinuti sastav Duo Femily. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik upoznaje da je potrebno donijeti Rebalans financijskog plana za 2015. godinu uz 
slijedeće obrazloženje: da se unutar programske aktivnosti Kuzmarska kiparska radionica - 
galerija na otvorenom promijene planirane pozicije Financijskog plana MO Sv. Kuzam za 2015. 
godinu. 
Programskom aktivnošću planirano je tiskanje pozivnica i kataloga. Za navedenu uslugu bila je 
predviđena i planirana pozicija "Ostale usluge", u iznosu od 2.500,00 kuna, a uvidjevši da je za 
ovu godinu taj iznos prevelik potrebno je izvršiti zamjenu pozicije na "Repezetaciju" u iznosu od 
1.000,00 kuna. 
Dan MO Sv. Kuzam 

 pozicija 956 (ostale usluge) umanjuje se u iznosu  -  1.000,00 kn  

 pozicija 957 (reprezentacija) povećava se u iznosu – 1.000,00 kn 

Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo Rebalans financijskog plana za 2015. 
 
 
AD 3 

 Predsjednik članove Vijeća upoznao s sljedećim. 

 Potrebno je kontaktirati s K.D. "Kozalom" i postaviti upit kako bi se znalo kada će se početi 
rješavati problematika groblja koja je dogovorena sa upravom groblja još u travnju mjesecu. 
Gospodin Lorenzo Tommasi je upoznao prisutne kako se na groblju vrše radovi oko orezivanja 
čempresa koji smetaju i oštećuju pojedine grobove. 
 

 Potrebno je kontaktirati K.D. Vodovod i kanalizaciju kako bi se nastavilo s započetim radovima 
na saniranju šahti kroz Sv. Kuzam. 
 

 Potrebno je ako vrijeme bude dozvoljavalo provesti eko akciju na prostoru kod sidra na platou 
u Baraćima i na staroj cesti Sv. Kuzam – Bakar iza nadvožnjaka jer na tom mjestu planiramo 
postaviti jednu od gotovih skulptura. Te akcije planirane su u srpnju mjesecu ali zbog učestalih 
kiša u to vrijeme plan se nije ispunio. 

 

 Potrebno je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav prijaviti da je oštećena rampa na 
staroj cesti Sv. Kuzam – Bakar a učinjeno je od strane neodgovornih građana koji deponiraju 
razni otpad na proširenje koje se nalazi ispod postavljene rampe, te nastaje divlji deponi.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 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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