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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-09/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  23.06.2014. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 51 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
51. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 23.06.2014. s početkom u 16,00 sati u 

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

• Milan Dragičević, predsjednik VMO 
• Nenad Arbanas, zamjenik predsjednika VMO 
• Tomislav Smojver, član VMO  
• Slañana Vatavuk, članica VMO 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Jelena Božić, članica VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 50 sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Završne radnje provoñenja akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2014." 
na području Sv. kuzma. 

2. Eko akcija na sportsko rekreacijskom centru "Placa" 
3. Informacije i završni radovi oko oprovedbe akcije učenika škole za Primjenjenu 

umjetnost "Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar" 
4. Razno 
 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik VMO upoznaje članove da je od strane tajnice odrañeno slikanje okućnica i 
balkona. Prijavilo se 30 vlasnica okućnica i balkona. Članovi Vijeća pregledali su slike i 
iznesli svoje pozitivne ocjene o uspješno izvedenom zadatku. Predsjednik koji je bio zadužen 
da razgovara s predsjednikom K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" Zlatkom Meićem kako bi on sa 
svojim članovima odabrao komisiju od 3 člana, koji bi dali ocjenu o najljepšim okućnicama i 
balkonu, te kako bi se mogle dodjeliti nagrade. Dogovoreno je da bi komisiju sačinjavali: 
Zlatko Meić, Tomislav Pavletić i Bruno Paladin. Kontaktiralo se je s gñom. Loredanom 
Večerina koja izrañuje kamene figure od neobrañenog kamena ako je u mogućnosti da 
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unutar sredstva s kojim Vijeće raspolaže izradi po jedan poklon koji bi se podijelili učesnicima 
akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2014.". Gña. Loredana Večerina je pristala, te 
obavezala se da će do svečane podjela nagrada i priznanja zatraženo biti i izrañeno. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno imenovalo Zlatka Meića, Tomislava Pavletića i Brunu 
Paladina da budu u komisiji za odabir najljepše okućnice i balkona. 
 
 
AD 2 
Predsjednik informira da će se sutra 24. lipnja 2014., provesti eko radna akcija – čišćenja i 
ureñenja prostora "Place" (dječjeg i sportskog igrališta), kao i ureñenja i izvoñenje radova 
(postava guma) na novo izgrañenom jogu na Placi. U akciji će sudjelovali osim članova 
Vijeća MO i članovi K.D. Sv. Kuzme i Damjana i članovi Karnevalske udruge Kuzmarske 
maškare pretežno mlañe populacije.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Predsjednik informira da se u suradnji s K.D. Sv. Kuzme i Damjana, a prema planiranom 
programu iz kulture održava jednotjedna radionica učenika trećih razreda škole za 
Primijenjenu umjetnost. U četvrtak 26. lipnja 2014. u 18 sati na Placi održati će se završna 
svečanost stvaranja murala "Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar". u kojoj na Sv. Kuzmu 
nastala tijekom dvanestog saziva radionice učenika Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar, u 
sklopu projekta Forma Viva - Sveti Kuzam projekta "Zdravi grad".  
 
 
AD 4 
Iako su članovi Mjesnog odbora bili upoznati sa razgovorom koji je voñen izmeñu 
K.D."Kozala" i predstavnika Mjesnog odbora Sv. Kuzam održanog 24. veljače 2014. godine 
predsjednik im je pročitao zapisnik s tog sastanka koji je dobiven 2. lipnja 2014. od strane 
K.D. Kozala. Ujedno je upoznao prisutne da se planira sastanak na Mjesnom groblju sa 
predstavnicima K.D. "Kozala" početkom mjeseca srpnja kako bi se vidjelo za pronalazak dva 
do tri ukopna mjesta prema dogovoru sa sastanka održanog 24. veljače 2014. godine.   
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 17,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dve (2) stranice 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3/2 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


