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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30.06.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 9 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
9. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.06.2015. s početkom u 16,00 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 

 Sandra Sertić, članica VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Završne radnje provođenja akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2015." na 

području Sv. Kuzma 
2. Komunalna problematika 
3. Eko akcija na sportsko rekreacijskom centru "Placa" 
4. Razno 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO upoznaje članove da je od strane tajnice odrađeno slikanje okućnica i 
balkona. Prijavilo se 25 vlasnica okućnica i balkona. Članovi Vijeća pregledali su slike i iznesli 
svoje pozitivne ocjene o uspješno izvedenom zadatku. Predsjednik predlaže da i ove godine 
komisiju od 3 člana koji bi dali ocjenu o najljepšim okućnicama i balkonu budu umjetnici, 
članovi K.D. "Sv. Kuzme i Damjana". Predsjednik K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" Zlatko Meić 
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predlaže komisiju u sastavu: Tomislav Pavletić, Nenad Petronio i Bruno Paladin koji bi dali 
ocjenu o najljepšim okućnicama i balkonu. Kontaktiralo se je s gđom. Loredanom Večerina 
koja izrađuje kamene figure od neobrađenog kamena te da unutar sredstva s kojim Vijeće 
raspolaže izradi po jedan poklon koji bi se podijelio učesnicima akcije "Biramo najljepšu 
okućnicu i balkon u 2015.". Gđa. Loredana Večerina je iste pripremila te su već dostavljene u 
tajništvo MO koje su članovi vijeća vidjeli. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno imenovalo Tomislava Pavletića, Nenada Petronia i Brunu 
Paladina da budu u komisiji za odabir najljepše okućnice i balkona. Svečana podjela održati će 
se 06. srpnja u 19 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam. Sve učesnice obavijestiti će se 
telefonskim putem. 
 
AD 2 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća o sljedećem: 
- Na postupak mještanina Edi Mršić koji je uklonio dio zida na javnoj površini iza doma, a kao 
prolaz do svog dvorišta, Odjel gradske uprave za komunalni sustav izdao je rješenje na 
zahtjev investitora Radojke i Nikole Konestabo u kojem je navedeno da se od 30. prosinca 
2013. odobrava korištenje dijela javne površine k.č. 2022/3 k.o. Bakar, te da je u Odjelu 
zaprimljen zahtjev za produženje roka korištenja javne površine koji je i odobren na rok do 31. 
prosinca 2016. Razlog za produženje roka potrebno za izvođenje radova koje investitor nije 
mogao dovršiti zbog problema kod izvedbe pripremnih radova, te zahtjevne organizacije i 
slijedom istog planiranja dinamike izvođenja i dovršenja radova. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Reflektori na sportskom igralištu "Placa" ne rade, pa je stoga o istom obaviješten gosp. 
Vladimir Jauk iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
AD 3 
Predsjednik upoznaje da se prema programu rada planira održati još dvije eko akcije i to eko 
akcija na sportsko rekreacijskom centru "Placa" kao i čišćenje i uređenje platoa blizu parka 
Vidikovac gdje bi se postavila jedna od izrađenih skulptura koje još uvijek stoje u Kiparskoj 
radionici. Akcija se planira održati 5. srpnja u 9 sati (nedjelja). 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća o sljedećem: 
- Kuzmarske maškare u subotu idu na ljetni karneval u Novi Vinodolski, te pozivaju sve 
zainteresirane da im se pridruže.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Planirani program iz kulture pod nazivom "Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar" ove godine 
se iz objektivnih razloga ne može realizirati, a kako je Vijeće dužno temeljem Ugovora br. 03-
6/2015 o sufinanciranju programa temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 
2015. godini obavijestiti o istom prijedlog je da se Odjelu gradske uprave za kulturu uputi dopis 
u kojem će se navesti da se traži suglasnost za prenamjenu sredstava u iznosu od 5.000 kn 
izvorno namijenjenih financiranju manifestacije "Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar". Naime, 
ove godine Vijeće je manifestaciju bilo prisiljeno otkazati zbog bolesti ravnatelja Škole. Vijeće 
će zatražiti suglasnost da se sredstva utroše na financiranje izrade skulptura velikog formata u 
kamenu, koje će, sukladno programu Forma Viva Sveti Kuzam izraditi akademski kipar 
Zvonimir Kamenar i likovni umjetnik Bruno Paladin. Sredstva će biti utrošena na nabavku 
materijala i alata vezanih uz izradu skulptura, te za organizaciju svečanosti otvaranja Kiparske 
kolonije Sv. Kuzam. 
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Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je suglasno s istim. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


