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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:  2170-01-09-10-09/3 
Rijeka,  30. travnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO  
 

3. sjednica VMO Kantrida održana je 29. travnja 2009. godine s početkom u 18,00 sati u prostoru 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Jasna Kučan, predsjednik VMO 
• Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika VMO Kantrida 
• Nereo Zenko, član 
• Branko Tomašić, član 
• Branko Šestan, član 

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

AD 1 
Usvajanje zapisnika s 2.sjednice VMO Kantrida: 

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

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice VMO Kantrida 
2. Usvajanje prijedloga malih komunalnih zahvata za MO Kantrida za 2010. godinu 
3. Izvješće o eko-akciji 
4. Pripreme za izbor najljepših okućnica i balkona na području Kantride 
5. Izvješće Rijeka prometa o prijedlozima komunalnih zahvata za područje Kantride 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 2 
Miroslava Vlacich, upoznala  je prisutne s održanim sastankom komunalne komisije, pri VMO 
Kantrida, od 27.  travnja 2009. godine i donesenim zaključkom, koji je i od strane Vijeća MO 
Kantride  
Zaključak: 

• da se prihvate i podrže svi pristigli prijedlozi za male komunalne zahvate za 2010. 
godinu, te proslijede resornim organima na ocjenu uz povratnu informaciju. 

 
 
 
 



 2/2 

AD 3 
Izvješće o održanoj ekološko humanitarnoj akciji na ureñenju dijela parka –okoliša dječje bolnice 
na Kantridi, podnio je Adolf Krbavac. 
Izrazio je zadovoljstvo  velikim brojem sudionika i više nego uspješnim radom, kada je ureñena 
velika površina parka, čime je dobiven "prekrasan pogled na more". 
 
 
AD 4 
Vijeće MO Kantrida odlučilo je da se akcija izbora najljepših okućnica i balkona održi po prethodnoj 
metodologiji i dobro uhodanoj praksi. Nakon prihvaćanja već planirane aktivnosti (bez promjena 
dinamike akcije), Vijeće je donijelo 
 
 

Zaključak: 
• da se u komisiju za izbor najljepših okućnica i balkona imenuju: Ljerka Tibljaš, 

predsjednik komisije, Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika, Miroslava Vlacich, član i 
Izidora Živković, član. 

 
AD 5 
Jasna Kučan, predsjednik odbora za informiranje obavijestila je o tijeku priprema za tisak biltena, 
glasila MO Kantride "Kantrida info", te je Vijeće donijelo 
 
 

Zaključak: 
• da se pripremljeni materijali mogu tiskati i tijekom lipnja distribuirati. 

 
AD 6 
Izvješće Rijeka prometa po prijedlozima komunalnih zahvata prenijela je Miroslava Vlacich  uz 
 

Zaključak: 
• da se u rujnu mjesecu 2009. godine održi sastanak VMO Kantrida i Rijeka promet-a 

uz analizu prijedloga prioriteta koji su usvojeni i realizirani u ovoj kalendarskoj 
godini, kao i neriješeni zahtjevi iz prethodnog razdoblja. 

 
AD 7 

• Nereo Zenko, obavijestio je o tijeku priprema i sudjelovanju na sportsko-rekreativnim 
susretima u povodu dana "Svetoga Vida", i ekipama koje će "braniti boje Kantride". 

• Članovi VMO Kantrida sudjelovali su u anketi-upitniku, koji je tijekom održavanja sjednice 
obavljen i putem referenta za mjesnu samoupravu predan u Odjel. 

 
 
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: 
Jasna Kuča, dipl.iur. 

 
 

  
 
 
 
 

         
                                                  


