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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KANTRIDA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-01/08-11/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-08/139 
Rijeka,  29.listopada 2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO KANTRIDA 
 

8. sjednica VMO Kantrida održana je 28. listopada 2008. 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 
• Nereo Zenko, član 
• Branko Šestan, član 
• Branka Komadina, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Miroslava Vlacich, predsjednik komunalne komisije pri VMO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Brank Tomašić, član 

 
 
Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Kantrida: 

• zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje plana aktivnosti za resorne organe i Odjela za mjesnu samoupravu i upravu 

za 2009.godinu 
2. Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2008.godinu 
3. Izvještaj o prijedlogu prioriteta u održavanju objekata i ureñenja komunalne 

infrastrukture na području MO Kantrida za 2009.godinu 
4. Prijedlog za nagradu "Volontere godine" 
5. Izvješće o proteklom radu  Vijeća i komunalne komisije 
6. Pripreme za tisak trećeg broja biltena "Kantrida info" 
7. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 
 
Vijeće MO Kantrida, donijelo je: 
 

Zaključak: 

• da se svi izrañeni planovi aktivnosti za MO Kantrida za 2009.godinu podrže, kao i onaj 
usmjeren prema Odjelu za mjesnu samoupravu i upravu i da se proslijede na navedene (u 
planovima) adrese. 

 
 
AD 2 
 
Vijeće je donijelo: 

Zaključak: 
• da se usvoji rebalans financijskog plana za 2008.godinu (prema navedenim uputama za 

izmjenu sadržaja tabele). 
 
 
AD 3 
 
Miroslava Vlacich, prenijela je obavijesti sa održanog sastanka u Rijeka prometu  od 22.listopada 
2008.godine., (o čemu je učinjena i pismena zabilješka koja je sastavni dio ovog zapisnika). Vijeće 
MO Kantrida, donijelo je i slijedeći: 
 

Zaključak: 
• da se po dobivenoj obavijesti od Rijeka prometa o neutrošenim (105.000,00 kuna) od malih 

komunalnih zahvata iz 2008.godine preusmjeri na slijedeći komunalni prijedlog i to pod 
brojem:12. Izgradnja potpornog zida i sanacija oborinske odvodnje  na potezu od 
autobusnog okretišta Bivio-početak ulice Turanski put  sjeverna strana, vezati uz rješenje 
oborinske odvodnje u ulici Tenčićevo. 

 
AD 4 
 
Vijeće  MO Kantrida nakon upoznavanja sa akcijom udruge za razvoj civilnog društva Smart za 
izbor "Volontera 2008.godine" donijelo je slijedeći: 
Zaključak: 

• da se nominiraju za "Vilontera 2008.godine", iz MO Kantrida dvije volonterke i to: Miroslava  
Vlacich i LauraHerceg Varljen. 

 
 
AD 5 
 
Miroslava Vlacich, prenijela je vijeću obavijesti o proteklim aktivnostima i to: 

• održanom sastanku s Milanom Popovićem i upoznala članove vijeća sa njegovim 
zahtjevom, te je nakon rasprave donesen slijedeći. 

 
Zaključak: 

• da vijeće nema formalno pravne mogućnosti i nadležnosti uplitanja u meñususjedske 
odnose. 
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AD 6 
 
Vijeće je zbog obimnosti dnevnog reda ovu točku ostavilo za narednu sjednicu VMO Kantrida. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Kantrida: 
 

            Branka Komadina Jasna Kučan, dipl.iur. 
 
 
 
 

         
                                                  


