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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-09/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  30.08.2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 47 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
47. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 30.08.2018. 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 46. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Priprema za organizaciju „Kuzminje 2018.“ 
2. Obnova povijesnog konačišta na Placi 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik je podsjetio da se približava 26. rujan - dan Sv. Kuzme i Damjana kao i dan 
mjesta, pa stoga treba krenuti u pripremu programa. Predviđa se postavljanje izložbe 
preminule gđe. Vide Grbac na prijedlog K.D. “Sv. Kuzme i Damjana” kao i postavljanje 
skulptura gosp. Damira Šegote pod nazivom „Ognjišće“ i gosp. Želimira Hladnika pod 
nazivom „Kopa“. 
Što se tiče sportskog dijela dati će se u zadatak Tomislavu Pavletiću da organizira boćarski 
turnir, a nogometni turnir je u pitanju. Razlog tome je mali broj mladih koji se trenutno nalaze 
u Sv. Kuzmu, a primjećuje se i nezainteresiranost za nogometni turnir. Stoga do sljedećeg 
sastanka će se razgovarati sa predstavnicima mladeži i donjeti odluka. Gospodin Lorenzo 
Tommasi je dobio u zadatak da prije štampanja plakata donese program crkvenog 
obilježavanje Sv. Kuzme i Damjana. Svi pristutni dobili su zadatak da se angažiraju u radu 
pripreme obilježavanja Kuzminje pošto će za uspješnu organizaciju trebati dosta 
dobrovoljnog rada. Osim toga treba se angažirati u pronalaženju sponzora i upoznati sa 
akcijama koje će se sprovoditi kako bi se i ove godine mogli pohvaliti sa dobrom 
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organizacijom proslave crkvenog blagdana Sv. Kuzme i Damjana i kao dana mjesta pod 
nazivom “Kuzminja 2018.” 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Zlatko Meić, voditelj projekta obnove konačišta izvjestio je da su kontaktirani potencijalni 
izvođači za temelj konačišta i da se očekuje dostavljanje njihovih ponuda, kako bi komisija 
mogla napraviti odabir. Radovi će biti obavljeni tokom mjeseca listopada. 
 
 
AD 3 
Predsjednik je informirao članove Vijeća o sljedećem: 

 U zadnje vrijeme se skuplja mladež u večernjim satima na platou “Placa”, a u isto vrijeme 
se primjetilo da je razbijen kamion koji maškaranoj udrugi “Kuzmarske maškare” služi kao 
alegorijska kola prilikom sudjelovanja u Karnevalskoj povorci na Korzu. Također u to vrijeme 
je razbijena i čekaonica ispod parka palih boraca na Sv. Kuzmu. Dato je u zadatak da se o 
istom obavijesti maškarana uduga “Kuzumarske maškare” kao i Odjel gradske uprve za 
komunalni sustav. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
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 

 


