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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:  2170/01-09-10-09/6 
Rijeka,  22. rujna 2009. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

S 6. –  SJEDNICE VMO  
 

6. sjednica VMO Kantrida održana je  16. rujna 2009. godine s početkom u 17,30 sati u sjedištu 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

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

Ostali nazočni: 
• Miroslava Valcich, predsjednik komunalne komisije 
• Branka Komadina, tajnik MO 

Sjednici nisu bili nazočni- ispričali se: 
• Branko Šestan, član 
• Nereo Zenko, član 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa treće, četvrte i pete sjednice VMO Kantrida 
2. Usvajanje prijedloga programskih aktivnosti VMO Kantrida za 2010. godinu 
3. Usvajanje prijedloga rebalansa financijskog plana VMO Kantrida za 2009.godinu 
4. Realizacija dinamičkog plana za područje Kantride u 2009.godini 
5. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora mjesne 

samouprave 
6. Pripreme za izradu novog broja biltena "Kantrida info" 
7. Razno. 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

 
AD 1 

Usvajanje zapisnika sa treće, četvrte i pete sjednice VMO Kantrida: 
• zapisnici usvojeni jednoglasno. 

 
 
AD 2 

Članovi Vijeća MO Kantrida, putem elektroničke pošte i pošte dobili su tjedan dana prije zakazane 
sjednice: 

• Upute za izradu Programa rada za 2010.godinu. 
• Upute i ogledne primjere prijedloga prioriteta za 2010.g ( kao obavijest). 
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• Upute za izradu godišnjeg izvješća o radu VMO Kantrida za 2009.godinu. 
• Upute za izradu Plana  aktivnosti za 2010.godinu. 
• Upute za prijavu programskih aktivnosti MO koje financira Odjel za mjesnu samoupravu i 

upravu. 
Nakon rasprave, Vijećnici su donijeli slijedeće odluke i to: 

• da se za 2010.godinu, pripreme i predaju ( prema zadanim rokovima) prijedlozi programa iz 
svih domena života i rada na području MO Kantrida, kao što je bilo i u 2009.godini. 

• da se ne predaje program: broj: II - Veliki zahvati. 
 
 
AD 3 

 
Rebalans financijskog plana za VMO Kantrida za 2009.godinu, usvojen jednoglasno.                                                                               
 
 

 
AD 4 

Ova točka dnevnog reda ( realizacija dinamičkog plana) prenosi se na narednu (VII) sjednicu, zbog 
prethodno ugovorenih sastanaka sa Odjelom za komunalni sustav i Rijeka prometom ( prema 
preuzetoj obvezi Jasne Kučan). 
 
 
 
AD 5 

Vijeće MO Kantrida jednoglasno se složilo s Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja 
prostora mjesne samouprave, i s tim u vezi dalo  pozitivno očitovanje. 
 
 
AD 6 

Vijeće MO Kantrida jednoglasno je donijelo Odluku: 
• da u ovoj kalendarskoj godini (2009.), neće tiskati 2. broj biltena-glasila MO Kantride 

"Kantrida info", zbog kratkoće roka u  kojem bi trebalo pripremiti broj za tisak  i sukladno 
planu koji ima Odbor za informiranje.  

 
 
 
AD 6 

Pod točkom razno: 
• Vijeće je dalo pozitivno mišljenje i suglasnost na zahtjev Nives Marjanović, za korištenje 

prostora u Lovranskoj ulici broj 10. 
• Upućen je zahtjev svim korisnicima prostora u ulicama: Lovranska i Istarska da obnove 

zahtjeve za korištenje prostora u 2010.godini, a sve sukladno Odluci o načinu korištenja 
prostora mjesne samouprave. 

• Vijeće je podržalo zahtjev grupe rekreativaca sa Kantride, za besplatno korištenje prostora 
sportskog centra "3 Maj", i u tom smislu uputilo zahtjev Odjela za sport. 

• Vijeće je dobilo na uvid odgovor od Vodovoda i kanalizacije od 14.srpnja 2009.godine, a 
tiče se zahtjeva za izgradnju crpne stanice na području Kantride.   

 
 
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 Kučan, dipl.iur. 

 

 
         


