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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:  2170/01-09-10-09/7 
Rijeka,  22. travnja 2009. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

S 7. –  SJEDNICE VMO  
 

7. sjednica VMO Kantrida održana je 14. listopada 2009. godine s početkom u 17,30 sati u sjedištu 
MO Kantrida, Lovranska 10. 

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

Ostali nazočni: 
• Miroslava Vlacich, predsjednik komunalne komisije 
• Zdenko Nikšić, djelatnik Rijeka prometa 
• Ana Turak, vijećnica gradskog Vijeća 
• Branka Komadina, tajnik MO 

Sjednici nisu bili nazočni- ispričali se: 
• Jasna Kučan, predsjednik 
• Branko Šestan, član 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice VMO Kantrida 
2. Realizacija dinamičkog plana za 2009.godinu iz nadležnosti Rijeka prometa i 

nerealizirani zahtjevi iz 2008. i 2009.godine 
3. Odgovori resornih organa Grada Rijeke 
4. Razno. 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice VMO Kantrida: 

• zapisnik usvojen jednoglasno. 
 
 
AD 2 
 
Realizaciju dinamičkog plana za 2009. iz nadležnosti Rijeka prometa, prezentirao je Zdenko Nikšić 
i pojasnio prijedloge u dopisu poslanog iz Rijeka prometa 19. rujna 2009. i to: 
 

• točku 1.6 urediti na način da se postojeća ulica uredi preasfaltiranjem a ne preslagivanjem 
postojećih kocki, čime bi se ostvarila ušteda sredstava u iznosu od 70.000,00 kn, koliko je 
potrebno za dovršenje stavke 1.1. (ureñenje Pionirske ulice od broja 9a-9d). 
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• da se iznos od 21.639,00 kn koji je ostao neutrošen nakon realizacije stavke 1.4 ( postava 

rukohvata izmeñu ulica Liburniska i Vere Bratonja, prema marketu kod kućnog broja 21) 
preusmjeri na stavku 1.1., čime bi u cijelosti mogla biti zatvorena financijska konstrukcija. 

 
• da se nakon dobivanja lokacijske dozvole ne nastave aktivnosti na tehničkoj pripremi 

ureñenja dijela stubišta i pristupnog puta izmeñu ulica Prolaz Marčeljeva draga i Marina 
Jakominića, zbog novonastale situacije (prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke). 

 
• dogovoren je obilazak terena za 16.listopad 2009. godine, sa predsjednikom komunalne 

komisije, predstavnikom Rijeka prometa i tajnikom MO Kantrida, kako bi se sagledali 
(fotografirali) problemi iz ulice Tenčićevo, Prolaz Marčeljeva draga, Mate Balote, Pionirske i 
Vere Bratonja. 

 
• predsjednica komunalne komisije, predala je popis (temeljen prethodnim zahtjevima) 

nerealiziranih i nedovršenih radova sa područja Kantride iz nadležnosti Rijeka prometa. 
 
 
AD 3 

• Vijećnici MO Kantrida, dobili su putem e-mail pošte obavijest-naputak za izradu razvojnih 
zahvata za 2010.godinu za područje MO Kantrida, i dodatni dopis (na samoj sjednici ) za 
način-metodologiju i rokove izrade istih ( do 15. studenog 2009.godine). 

• Vijeće MO Kantrida dobilo je u pisanom obliku primjer Programa rada za 2010.godinu 
(drugi dio). 

 
 
 
AD 4 

• Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika VMO Kantrida, preuzeo je obvezu prijama kod 
Gradonačelnika (14.listopada 2009.godine), i prenio obavijest o produženju mandata VMO 
Kantrida do svibnja-lipnja 2010.godine. 

• Miroslava Vlacich, predložila je nekoliko tema za tisak novog broja biltena "Kantrida info", 
koje su nazočni prihvatili i donijeli: 

Zaključak: 
da se na slijedećoj sjednici utvrde teme koje bi se objavile i zaduže izvršioci istih. 

• Grad Rijeka, Odjel za gradsku upravu za sport i tehničku kulturu, udovoljio je zahtjevu VMO 
Kantrida i ustupio  prostor SRC 3. Maj za rekreativno bavljenje sportom i to bez naknade, 
jedan sat tjedno. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Branka Komadina 

Zamjenik predsjednika VMO Kantrida: 
Adolf Krbavac, dipl.iur. 

 
 

         


