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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-12/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  3. studeni 2010. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

S 3.  sjednice VMO Kantrida  
 

3. sjednica VMO Kantrida održana je 27.listopada 2010. godine s početkom u 18,00 sati u sjedištu 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Adolf Krbavac, predsjednik 
• Jelena Kalčić, zamjenik predsjednika 
• Ognjen Honović, član 
• Aron Smešny, član 
• Claudio Marghetti, član 

 
 

Ostali nazočni: 
• Branka Komadina, tajnik MO  
• Željko Kuiš, stanovnik Pulska ulice 

 
 

Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Kantrida: 
• zapisnik usvojen jednoglasno. 

Sjednicu je otvorilo  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje Programa rada za 2011 godinu (svih) 
2. Konstituiranje pododbora-komisija pri VMO Kantrida za razdoblje od 201.0-2014.g. 
3. Obavijesti udruge umirovljenika podružnica Kantrida 
4. Zahtjevi grañana 
5. Prijedlog suradnje udruge "Zdravica" 
6. Razno 
 

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

• Odluku da se usvajaju svi Programi rada koje  je VMO Kantrida izradilo za 2011.g. 
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AD 2 
Članovi VMO Kantrida usvojili su slijedeće članove za komisije-pododbore i to: 

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

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

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

 
 

AD 3 
Vijeće je  jednoglasno podržalo,dopustilo te dalo suglasnost za korištenje prostora mjesne 
samouprave u Lovranskoj ulici br.10. za projekt "Vježbanjem i pravilnom prehranom protiv 
dijabetesa i bolesti koštanog deficita". Projekt će se realizirati u suradnji sa Zavodom za 
anatomiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

AD 4 
Vijeće je jednoglasno podržalo zahtjeve Željka Kuiša, koji su upućeni MO Kantrida, a odnose se 
na rad ugostiteljskog objekta u ulici Pulska na Kantridi. 
AD 5 

Vijeće je usvojilo prijedlog Udruge "Zdravica" za edukativno predavanje koje bi se realiziralo  u 
2011.godini. 

AD 6 
Pod točkom razno VMO Kantrida je: 

• dalo pozitivno mišljenje na zahtjev grupe grañana-stanovnika Kantride za korištenje 
prostora u Lovranskoj ulici br.10. i to dvije subote u mjesecu od 20:00-24:00 h uz plaćanje 
najamnine 

• prihvatilo prijedlog Rijeka prometa da se od ostatka financijskih sredstava iz 2010.g. od 
malih komunalnih zahvata uredi (asfaltira) u cijelosti Istarska ulica oko broja 66. 

• Adolf Krbavac, obavijestio je članove VMO o sudjelovanju na edukativnom sastanku, koji je 
organiziran za nove sazive mjesnih odbora u mandatu 2010.-2014.godina. 

• Miroslava Vlacich, obavijestila je o sudjelovanju na dodjeli nagrada u okviru akcije "Više 
cvijeća manje smeća" u organizaciji Turističke zajednice  Grada Rijeke 

• Miroslava Vlacich, obavijestila je o sudjelovanju na dva sastanka u dječjim vrtićima ("Mirta" 
i "Krijesnica") i zatražila potporu-podršku za natječaj u "Riječkom programu lokalnog 
partnerstva" za projekte ureñenja okoliša. 

• Miroslava Vlacich, zatražila je u roku od 10 dana očitovanje Vijeća na zahtjev o ponovnom 
rješavanju autobusnog prometovanja linije 1 i voznom redu Autotroleja. 

• zakazan je sastanka komisije za kulturu i to 3.studenog 2010.g. u 18:00 sati (izrada 
biltena). 
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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. 

 
 

         


