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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-12/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  25. ožujak 2010. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

S 3. –  SJEDNICE VMO  
 

3. sjednica VMO Kantrida održana je 24. ožujka 2010. godine s početkom u 17,30 sati u sjedištu 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 

• Jasna Kučan, predsjednik 

• Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika VMO Kantrida 

• Branko Tomašić, član 

• Nereo Zenko, član 

Ostali nazočni: 

• Miroslava Vlacich, predsjednik komunalne komisije 

• Franjo Curl, član komunalne komisije 

• Branka Komadina, tajnik MO 
Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Kantrida: 

• zapisnik usvojen jednoglasno. 
Sjednicu je otvorila  predsjednica VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje prijedloga prioriteta za 2011.godinu za područje MO Kantrida 
2. Izvješće o održanim sastancima, aktivnostima... 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Predsjednica komunalne komisije, Miroslava Vlacich, upoznala je prisutne s brojem pristiglih 
zahtjeva za mala komunalna ureñenja u 2011.godini, koji su zaprimljeni temeljem javnog poziva 
grañana. Svi zahtjevi grañana su podržani i kao takvi čine listu-prijedloge malih komunalnih 
zahvata. 
Prijedlozi (poredani po redoslijedu) usvojeni su jednoglasno osim stavke: hortikulturnog ureñenja 
dijela Pionirske ulice, obzirom da je njeno ureñenje u tijeku, i donesen je slijedeći: 
Zaključak: 

• da se usvojeni prijedlozi prioriteta za 2011.g., proslijede resornim organima na 
razmatranje uz  zamolbu za povratnu informaciju o svakom prijedlogu.  
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AD 2 
Vijeće je primilo na znanje: 

• izvješće o održanoj ekološko-edukativnoj akciju na ureñenju dijela okoliša Istarske 
ulice-dječje bolnice 

• izvješće o humanitarnom  posjetu i donaciji umjetničkih slika VMO Kantride dječjoj 
bolnici za poljepšanje prostora  

• izvješće o pripremama za provoñenje slikarskog projekta Ex tempore. 
AD 3 
Pod točkom razno: 

• VMO Kantrida donijelo je odluku da se neutrošena sredstva iz 2010.g. u iznosu od 
76.503,11kn u nadležnosti Rijeka prometa, preusmjere na stavke pod rb.5. i 9. iz prijedloga 
prioriteta za 2011.godinu, čime bi se smanjio i ukupan broje prijedloga za naredni period. 

• Vijeće je primilo peticiju grañana dijela Istarske ulice o neslaganju sa postavom novog VIP 
antenskog sustava, koji je postavljen u veljači 2010.godine, kao i odgovor resornog organa 
koji je dozvolu izdao, te je zaključeno da je u  cijeloj proceduri poštivan zakon. 

• Koordinator sportskih natjecanja u povodu dana "Svetog Vida", Nereo Zenko, upoznao je 
članove VMO Kantrida s planovima za sportska natjecanja i tijek dogañanja kojima će grad 
Rijeka obilježiti blagdan i učešće mjesnih odbora u njima. 

 

 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Branka Komadina 

Predsjednik VMO Kantrida: 
Jasna Kučan, dipl.iur. 

 
 

         


