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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-12/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  22. rujna 2010. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

S 2.  sjednice VMO Kantrida  
 

2. sjednica VMO Kantrida održana je 15.rujna 2010. godine s početkom u 18,00 sati u sjedištu MO 
Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Adolf Krbavac, predsjednik 
• Ognjen Honović, član 
• Aron Smešny, član 
 

Ostali nazočni: 
• Branka Komadina, tajnik MO  

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Claudio Marghetti, član 
• Jelena Kalčić, zamjenik predsjednika 

 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Kantrida: 

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

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje Programa rada za 2011 godinu 
2. Utvrñivanje članova komisija pri VMO Kantrida za razdoblje 2010-2014.g. 
3. Očitovanje na Izmjene II detaljnog plana ureñenja dijela športsko-rekreacijskog 

područja Kantride 
4. Odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev za ureñenje pružnog prijelaza 
5. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
VMO Kantrida donijelo je jednoglasnu: 

 
• Odluku o prihvaćanju svih programa rada iz prethodnih godina, uz rok od dva 

tjedna za dostavu novih i korekciju prethodnih, koji bi bili prijedlog za 
2011.godinu 
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AD 2 
Članovi VMO Kantrida predložili su pozvati (na slijedeću sjednicu VMO) i uključiti u rad 
slijedeće članove za komisije-pododbore i to: 

1. Komunalna komisija 
• Miroslava Vlacich 
• Adolf Krbavac 
• Branko Tomašić 
• Danko Švornić 
• Ognjen Honović 

2. Komisija za kulturu i tisak biltena 
• Laura Herceg-Varljen 
• Damir Čargonja 
• Jelena Kalčić 
• Ognjen Honović 

3. Komisija za sport 
• Nereo Zenko 
• Luka Črnac 
• Željko Šalamon 

 
 

AD 3 
Vijeće je  jednoglasno podržalo zahtjev Franje Curla (za izgradnju izvlačilišta za čamce) i 
predložilo: 

- da se uputi zahtjev Odjelu za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u kojem bi se 
zatražilo da se: 

1. uvrste vezovi za brodice do 5 m i brodice od 9-18 m 
2. da se izgradi pumpna stanica za gorivo za barke 
3. da se za stanovnike Kantride osiguraju vezovi pod istim uvjetima kao i za ostale korisnike 

AD 4 
Vijeće je primilo na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje 
od 18. kolovoza 2010.g. a tiče se problematike neureñenih "divljih" prijelaza preko željezničke 
pruge na dijelu Kantride. 
AD 5 
Pod točkom razno članovi VMO Kantrida, primili su na znanje: 

- odgovor Odjela za sport ( o neprihvaćanju zahtjeva VMO Kantride za iskorištenjem 
odbačene umjetne trave sa igrališta nogometnog stadiona), 

- dopis regionalnog info centra za mlade Rijeka, "Korak ispred" o provedenom projektu 
"Moja kvart", 

- i donijeli odluku da će se pozivu za proslavu 100- te obljetnice osnutka osnovne škole 
Kantrida odazvati i prigodnom riječi pozdraviti  u ime VMO Kantrida, Aron Smešny. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Branka Komadina 

Predsjednik VMO Kantrida: 
Adolf Krbavac, dipl.ing. 

 
 

         


