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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-12/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  22. veljače 2011. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

S 5.  sjednice VMO Kantrida  
 

5. sjednica VMO Kantrida održana je 26.siječnja 2011. godine s početkom u 18,00 sati u sjedištu 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 

• Adolf Krbavac, predsjednik 

• Jelena Kalčić, zamjenik predsjednika 

• Aron Smešny, član 
 

 
Ostali nazočni: 

• Branka Komadina, tajnik MO  

• Miroslava Vlacich, predsjednik komunalne komisije 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Ognjen Honović, član 

• Claudio Marghetti, član 
 

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Kantrida: 

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

 
DNEVNI RED: 

 
1. Izvješće o radu VMO Kantrida za 2010.godibnu 
2. Komunalni prioriteti za 2011.godinu 
3. Odgovor KD VIK Rijeka 
4. Dogovor direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
5. Zahtjevi stanovnika Kantride 
6. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Vijeće MO Kantrida, jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu za 2010.godinu. 

 
 
AD 2 
Vijeće MO Kantrida, primilo je na znanje obavijest Grada Rijeke, Odjela za komunalni sustav, o 
odabranim komunalnim prioritetima i visini sredstava za iste u 2011.godini. 
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AD 3 
Miroslava Vlacich, obavijestila je VMO Kantrida o zahtjevima stanovnika naselja Turan i 
odgovora koji je pristigao od KD VIK, a odnosi se na nastavak izgradnje kanalizacijskog 
sustava. Odgovor od (KD VIK) od 19.siječnja 2011.godine, biti će dostavljen potpisnicima 
zahtjeva. 

AD 4 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, obavijestila je VMO Kantrida, o radovima koji su u 
tijeku na uklanjanju urušenih stabala u ulici Vere Bratonja k.br. 29-31. 
AD 5 
Prema upućenom zahtjevu stanovnika iz Pionirske ulice, VMO Kantrida donosi slijedeću: 

• Odluku, da ne može utjecati na izmjenu projekta za ureñenje Pionirske ulice (koji je u 
tijeku), te da će zahtjev proslijediti u Rijeka promet, koji je nadležan za izvoñenje 
radova. 

Vijeće daje suglasnost na produženje radnog vremena za caffe bar "Santa fe", i to za 12.veljače 
2011.godine. 

 
AD 6 

Pod točkom razno Vijeće MO Kantrida je: 

• upoznato sa početkom akcije Crvenog križa i MO Kantride za besplatno mjerenje tlaka i 
razine šećera u krvi, a koja će se odvijati svaki prvi utorak u mjesecima od ožujka do 
svibnja 2011.godine, od 10:00-12:00 sati. 

• Vijeće MO Kantrida je prihvatilo sufinanciranje Odjela za kulturu u iznosu od 
7.000,00kn za projekt Ex tempore 2011.godine, i utvrdilo termin održavanja od          
12-18.svibnja 2011.godine 

• Vijeće je imenovalo svoje predstavnike za suradnju sa ostalim mjesnim odborima za 
ponovni sastanaka sa KD Autotrolej, i to su: Miroslava Vlacich, Adolf Krbavac i Aron 
Smešny. 

• Vijeće je za slijedeću sjednicu zadužilo Ognjena Honovića za prezentiranje završne 
verzije novoga broja biltena "Kantrida info". 

 
 

 

 
 
 
 
 
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. 

 
 

         


