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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:  2170/01-09-10-09/119 
Rijeka,  6. studenog 2009. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

S 8. –  SJEDNICE VMO  
 

8. sjednica VMO Kantrida održana je 4. studenog 2009. 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 

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

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

 
Sjednicu je otvorila  predsjednica VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice VMO Kantrida 
2. Očitovanje VMO Kantrida na prijedloge prioriteta za 2010. godinu 
3. Očitovanje na prijedlog rekonstrukcije križanja ulica S.L. Milenića i Istarske 
4. Očitovanje  na zahtjev KPD Rusina i Ukarajinaca 
5. Pripreme za tisak novoga broja biltena "Kantrida info" 
6. Razno 
 

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

• zapisnik usvojen jednoglasno. 
 
 
AD 2 
Vijeće MO Kantrida, temeljem utvrñene tablice prijedloga prioriteta za 2010.godinu i nakon obrade 
istih od strane Direkcije za komunalne djelatnosti, donijelo je : 
Zaključak: 
da ostaje kod ranijeg-prethodnog prijedloga prioriteta. 
Iz predočenog i obrañenog popisa od strane Direkcije, a uz suglasnost VMO Kantrida izostavljene 
su stavke koje nisu u nadležnosti Grada Rijeke ili će biti realizirane tijekom ove godine iz drugih 
izvora financiranja. 
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AD 3 
Nakon održanog sastanka u Rijeka prometu i dobivene situacije – plana spoja ulice Silve Milenića 
Lovre  na Istarsku ulicu, Vijeću je prenijeta obavijest od strane Adolfa Krbavca i Miroslave Vlacich. 
Na istu se Vijeće: 

• Očitovalo pozitivno i prihvatilo idejno rješenje za ureñenje spoja. 
 
 
 
AD 4 
Vijeću je podnesen zahtjev za pojačano korištenje prostora mjesne samouprave u Istarskoj ulici 
broj 50, od strane KPD Rusina i Ukajinaca. Nakon razmatranja zahtjeva Vijeće je donijelo slijedeći: 
Zaključak: 
da se odobre dodatni termini korištenja prostora i to subotama od 9,00-12,00 sati za potrebe 
sviranja gitare na šest mjeseci, odnosno do 01. travnja 2010.godine. 
 
AD 5 
Miroslava Vlacich,  pojasnila je koje su teme do danas pripremljene za tisak novoga broja biltena 
"Kantrida info" i kako napreduju pripreme za preostali dio sadržaja koji bi se tiskali. Zaključeno je 
da su dosada obavljene-napisane i pripremljene gotovo sve zadane teme osim uvodne riječi –riječi 
predsjednice, koje bi trebale biti do 15. studenog 2009. čime bi novi broj bio pripremljen u cijelosti. 
 
 
 
AD 6 

• Na pisani zahtjev–upit  za obilazak-izlazak na teren u ulicu Mate Balote broj 4a, 
dogovoreno je da će obaviti Adolf Krbavac s tajnicom MO Kantrida u ponedjeljak               
9. studenog u 11,00 sati, o čemu će zainteresirana stranka biti telefonski obaviještena. 

• VMO Kantrida donijelo je zaključak da se do kraja studenog 2009.godine pisanim putem 
(koji će pripremiti predsjednica VMO) obrate i pozovu na sjednicu Vijeća poduzetnici sa 
područja Kantride, a u suradnji s Odjelom za poduzetništvo-Grada Rijeke. 

• Slijedeća sjednica VMO Kantrida zakazana je za 9. prosinac 2009.godine u 17,30 sati. 
 
 
 
 
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. 

 
 

         


