
 1/2 

 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  15.09.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 36 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
36. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 15.09.2017. s početkom u 12,00 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 35. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Definiranje programa obilježavanja dana mjesta i crkvenog blagdana Sv. 
Kuzme i Damjana pod nazivom „Kuzminja 2017.“  

2. Razno 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik Milan Dragičević podsjeća da je potrebno je definirati i složiti cjelokupan 
progam obilježavanja dana mjesta i crkvenog blagdana Sv. Kuzme i Damjana pod 
nazivom „Kuzminja 2017.“  
Nakon svih odrađenih priprema i dogovora članovi Vijeća zajednički su definirali program 
obilježavanja Kuzminje 2017. i pripremili nacrt programa koji će se dati za tiskanje plakata 
koji glasi: 
Četvrtak 21. rujna 2017. u 19 sati održati će se otvaranje izložbe fotografija Antona Žužića 
uz domijenak u Galeriji Hrvatskog doma Sveti Kuzam. 
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Petak 22. rujna 2017. u 17 sati održati će se boćarski turnir na boćalištu 'Placa'. Po dodjeli 
odličja veselje uz iće, piće i dobru glazbu 

Ponedjeljak, 25. rujan 2017. u 10.00 sati organizira se 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 naših mještana na Kikovici 

U 18.00 sati održati će se Sveta misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana, predslavi vlč. Nikica 
Jurić, župnik Župe Sv. Andrije Apostola. Nakon svete mise blagoslov i molitva za sve 
pokojne na mjesnom groblju  

Utorak, 26. rujan 2017. u 10.30 sati održati će se Blagdanska sveta misa u crkvi Sv. 
Kuzme i Damjana  - predslavi vlč. Nikica Jurić, župnik Župe Sv. Andrije Apostola 

U 18.00 sati održati će se pjevana svečana koncelebrirana misa u crkvi Sv. Kuzme i 
Damjana - predslavi vlč. Siniša Vujčić, župnik Župe Sv. Ćirila i Metoda. U svečanoj misi 
sudjeluje crkveni pjevački zbor Sv. Andrije Apostola pod vodstvom maestra Mladena 
Cvijanovića 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je jednoglasno složilo da će se planirana programska aktivnost 
realizirati prema predviđenom planu, te trošak za realizaciju ove akcije biti će prema 
odobrenim financijskim sredstvima koji su navedeni kroz planirani program. 
 
 
AD 2 
Predsjednik je informirao članove Vijeća o sljedećem: 
- Od gđe. Anđeline Čobić iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav dobivena 
informacija da je naručen dio sprava za igru djece prema planu za postavu na 
novouređenoj površini u ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52. 
- Na prostoru za postavu skulpture tkz. „Kolosjek“, sjeveroistočno od kućnog broja 3., 
iznad parka Vidikovac isplaniran je dio terena na kojem će se postaviti skulptura autora 
Damira Šegote. Također je rečeno da zbog visokonaponskog voda koji prolazi preko 
platoa na kojem će biti postavljena skulptura i nemogućnosti dovođenja rasvjete do te iste 
skulpture, došlo se je na ideju da se skulptura osvijetli solarnom energijom. Dano je u 
zadatak predsjedniku K.D. „Sv. Kuzme i Damjana“ gosp. Zlatku Meiću da se iznađe 
rješenje i izradi troškovnik postavljanja solarne rasvjete. 
- Prema planiranoj programskoj aktivnosti potrebno je kroz mjesec listopad provesti 
radnu akciju na platou tkz. „Kolosjek“ 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 

 


