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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  20.06.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 45 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
45. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 20.06.2018. s početkom u 11,30 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 44. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2018." na Sv. Kuzmu 
2. 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 29 vlasnica okućnica i balkona. Predsjednik predlaže da ove godine 
komisija koja bi dala ocjenu o najljepšim okućnicama i balkonu bude u sastavu članova 
Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je složilo s prijedlogom, te članovi komisije za odabir najljepše okućnice i 
balkona su: Milan Dragičević, Šerifa Šepić, Nenad Arbanas, Zlatko Meić i Lorenzo Tommasi. 
 
Komisija za odabir najljepše okućnice i balkona u sastavu članova Vijeća Mjesnog Sv. 
Kuzam nakon uvida i pregleda svih slikanih okućnica i balkona, donijeli su jednoglasnu 
ocjenu da se ove godine nagrade svi učesnici u akciji Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 
MO Sv. Kuzam 2018, s nagradom u obliku poklon bona u jednakom iznosu prema 
odobrenim sredstvima i usvojenom Financijskom planu tj. raspoloživi iznos je 3.100,00 kn. 
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Razlog takvoj odluci je taj da se akcija održava po devetnaesti put, počela je s osam 
učesnika, a sad ih ima dvadeset i devet, pa se željelo nagraditi trud svih učesnika koji do sad 
nisu bili nagrađivani. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno složilo da će se za sve učesnice pripremiti priznanja i poklon 
bon u iznosu od 106,00 kuna koji će moći iskoristiti u vrtnom centru MBM, Škurinjska cesta 
1., za nabavku sadnica cvijeća, zemlje i sl.  
 
 
AD 2 

 Predsjednik upoznaje da se dana 13. lipnja o.g. održao sastanak u K.D. „Kozali“ sa 
direktoricom Nives Torbarinom i gosp. Petrom Kursarom. Sastanak je sazvan na iniciativu 
Mjesnog odbora Sv. Kuzam, a razlog je izgradnja, radovi na mrtvačnici kao i mogućnost 
novih ukopnih mjesta. Na sastanku od strane Mjesnog odbora su prisustvovali predsjednik 
Milan Dragičević i zamjenik predsjednika Zlatko Meić. Pošto se zna da je napravljen projekt 
saniranja temelja zapadnog zida mrtvačnice ideja je u Mjesnom odboru Sv. Kuzam da se ne 
ide sa sanacijom predviđenu projektom nego da se iskopaju novi temelji i uzida novi zid za 
cca. od 1 metar pa na više prema unutrašnjosti mrtvačnice. Mišljenje Mjesnog odbora je da 
se troškovi ne bi puno povećali, a time bi se riješio prilaz terenu koji je predviđen za 
proširenje groblja, a nalazi se iza mrtvačnice. Osim toga razgovaralo se i o mogućnosti tri do 
četiri nova ukopna mjesta na postojećem groblju tako što će se prekopati stari grobovi za 
koje se već niz godina ne plaća grobna naknada. Decidirane odluke nije bilo nego se 
dogovorilo da će se sljedeći sastanak održati na mjesnom groblju Sv. Kuzam kao i u 
Mjesnom odboru. 
 

 Predsjednik daje informaciju da je zakazan sastanak danas 20. lipnja u 13 sati kod 
pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Sastanku će prisustvovati od strane 
Mjesnog odbora predsjednik Milan Dragičević i zamjenik predsjednika Zlatko Meić koji će 
pročelnicu upoznati sa komunalnom problematikom na području Mjesnog odbora Sv. Kuzam.  
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 12,30 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 


