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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-12/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-09 
Rijeka,  4. veljače 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO KANTRIDA  
 

1.sjednica VMO Kantrida održana je 28. siječnja 2009. godine s počekom u 18,00 sati u prostoru 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Jasna Kučan, predsjednik VMO 
• Branko Tomašić, član 
• Branko Šestan, član 
• Nereo Zenko, član 
• Branka Komadina, tajnica MO Kantrida 

Ostali nazočni: 
• Miroslava Valcich, predsjednik komunalne komisije pri VMO 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 9. sjednice VMO Kantrida: 

• zapisnik jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika devete sjednice VMO 
2. Izvješća VMO Kantrida za 2008.godinu 
3. Financijski plan za 2009.godinu sa pozicijama resornih organa 
4. Aktivnosti VMO Kantrida za veljaču 2009.godine 
5. Razno. 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Zapisnik s devete sjednice VMO Kantrida usvojen jednoglasno. 
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AD 2 

Vijeće MO Kantrida jednoglasno je usvojilo Izvješća o radu za razdoblje siječanj-prosinac 
2008.godine i to: 

• Izvješće o radu Vijeća MO Kantrida za 2008.godinu 
• Pregled stanja oštećenja komunalnih objekata  na području MO Kantrida za 2008.godinu 
• Pregled stanja komunalnog nereda na području MO Kantrida za 2008.godinu 
• Pregled udruga koje po odluci pročelnika koriste prostor Mjesne samouprave  bez plaćanja 

u 2008.godini 
• pregled ostalih korisnika koji su bez plaćanja koristili prostor Mjesne samouprave u 

2008.godini 
• Pregled korisnika koji su koristili prostor Mjesne samouprave sa plaćanjem u 2008.godini 
• Izvješće o radu Vijeća Mjesnih odbora (svih) u vremenu od 2005.- 21009.godine 
 

 
AD 3 
 
Financijski plan za 2009.godinu za VMO Kantrida usvojen jednoglasno, s obvezom za narednu 
sjednicu upis pojedinih pozicija po usvojenim programima (čeka se od resornih organa grada 
Rijeke točne pozicije). 

 
 
AD 4 
 
Vijeće MO Kantrida usvojili je dogovorene termine za provedbu svojih aktivnosti u akciji mjerenja 
tlaka i razine šećera u krvi i donijelo: 

Zaključak: 
• da se aktivnost mjerenja tlaka i razine šećera u krvi  za svoje stanovnike provodi kroz četiri 

naredna mjeseca i to svaki zadnji utorak od 10,00-12,00 sati u Lovranskoj 10.  
 
AD 5 
 
Pod točkom razno: 

• Vijeće usvojilo datum za održavanje eko akcije  i to 25. travanj 2009.g. 
• Vijeće usvojilo datum održavanja slikarske manifestacije i to od 11-16. svibnja 2009.g. 
• Vijeće daje suglasnost na besplatno korištenje prostora za rad plesne radionice za djecu 

predškolskog uzrasta s područja Kantride u razdoblju siječanj-srpanj 2009.godine 
• Vijeće primilo na znanje obavijest Autotroleja o uspostavi dva autobusna stajališta na 

području pored novog plivališta. 
• Vijeće podržalo inicijativu za uključenje u akciju Udruženja obrtnika Rijeke za ureñenje 

prostora dječje bolnice na Kantridi po utvrñenom planu. 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Branka Komadina 

Predsjednik VMO Kantrida: 
 

Jasna Kučan, dipl.iur.  
 
 

  
 
 
 
 

         
                                                  


