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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  12.07.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 46 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
46. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 12.07.2018. 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 45. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj s održanog sastanka sa pročelnicom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav 

2. Izvršenje programa iz kulture 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik upoznaje da se dana 20. lipnja o.g. održao sastanak u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav sa pročelnicom gđom Irenom Miličević. Sastanku su prisustvovati od 
strane Mjesnog odbora predsjednik Milan Dragičević i zamjenik predsjednika Zlatko Meić koji 
su pročelnicu upoznali sa komunalnom problematikom na području Mjesnog odbora Sv. 
Kuzam.  
Kao prvo poveo se je razgovor o putu koji je trebao spojiti Sv. Kuzam centar sa predjelom 
zvanim Baraći. Pošto predložena ideja iziskuje dosta velika sredstva prešlo se je na drugu 
ideju i to tako da bi se lijeva strana uz cestu gledajući od Sv. Kuzma očistila od raslinja, 
postavili rubnjaci i asfaltirao pješački put. Na predjelu od spoja stare ceste sa novom na Sv. 
Kuzmu do raskršća industrijske ceste i ceste Sv. Kuzam – Škrljevo. Pošto bi se taj nogostup 
nalazio na terenu Grada Bakra ispitati će se mogućnost izrade nogostupa. 
Zatim se govorilo o cesti između Sv. Kuzma i Kostrene preko Soplja. Cesta je u jako lošem 
stanju, a kao posljedica prometovanja teških kamiona GP Krka i njihovih koperanata koji su 
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koristili tu cestu prilikom izrade vodospreme za potrebe Kostrene. Dobiven je odgovor kako 
se vodi spor između GP Krka i Grada Rijeke kako bi se utvrdilo tko je izazvao tu štetu. 
Prilikom razgovora dobili smo obećanje da će se asfaltirati dio starog puta na Baraćima 
između kbr. 67 i kbr.66. To je stari put koji je bio asfaltiran, a oštećen je prilikom proširenja, a 
s čime se udovoljilo mještanima da tim putem mogu prometovati vozilima. 
Osim toga bilo je i primjedbe i na redovno održavanje tj. košnju po terenu MO Sv. Kuzam. 
Rezultat primjedbe se odmah video jer već sutradan kosci su bili na terenu. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Gospodin Zlatko Meić informirao je članove Vijeća da se je prema planu održala od 20. do 
23. lipnja 2018. umjetnička radionica pod nazivom Dlijetom i kistom Svetome Kuzmu na dar 
Sv. Kuzam već petnaestu godinu u suradnji sa Školom za primjenjenu umjetnost u Rijeci i 
pod pokroviteljstvom grada Rijeka, Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana i Vijeće Mjesnog 
odbora Sv. Kuzam održavaju radionicu u kojoj učenici škole u tjedan dana stvaraju likovne 
radove. Do sada su to bile komorne skulpture, slike, dizajnerski rješenja ili grafike. Posljednje 
četiri godine to je mural! Namjera je da se u sljedećih nekoliko godine sve, za to prikladne 
površine u Sv. Kuzmu, oslikaju na taj način. Ove su godine stvarali učenice i učenici 2A i 3A 
razreda: Emily Cunjak, Nathalie Cunjak, Fani Bubrić, Karlo Ninić, Antonio Matijević, Lara 
Štefičar Uzur. Inspiraciju su pronašli u izreci dobitnice Nobelove nagrade za mir 1979. 
godine, Majke Tereze - "Peace begins with a smile" ("Mir počinje osmjehom") - te su uz 
vodstvo mentorice, profesorice Tatjane Masterl, mr.art., likovno osmislili i upotpunili tekst u 
vedru i radosnu kompoziciju. 
Dana 26. lipnja o.g. održana je završna svečanost stvaranja murala 'Dlijetom i kistom Sv. 
Kuzmu na dar'. u 17 sati u Svetom Kuzmu na Placi (preko puta crkve). 
 
U sklopu devetnaestogodišnjeg uspješnog ostvarivanja projekta Forma Viva Sveti Kuzam - 
Galerija na otvorenom (stvaranje skulptura velikog formata u kamenu), sutra 13. srpnja 2018. 
godine u 19.30 sati u Galeriji doma Sveti Kuzam biti će svečano otvorena izložba riječkog, 
hrvatskog, slikara, likovnog umjetnika Branka Lenića. Riječkoj se kulturnoj javnosti u Galeriji 
doma Sveti Kuzam predstavlja samo maleni dio velikog Brankovog opusa. Ovaj puta je to 
njegova recentna igra spajanja iskonskoga i novoga. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik konstatira da je program Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u MO Sv. Kuzam 
2018, uspješno realiziran, te pošto se akcija održala po devetnaesti put, u planu je da se za 
sljedeću godinu za učesnice koje sudjeluju od samog početka, pripreme posebne nagrade za  
njihov trud.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje i jednoglasno se složilo s prijedlogom. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dva (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 


