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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-12/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  29. lipnja 2011. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

Sa svečane 9. sjednice VMO Kantrida  
 

Svečana 9. sjednica VMO Kantrida održana je 29. lipnja 2011. godine s početkom u 18:00 sati u 
sjedištu MO Kantrida, Lovranska 10. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Adolf Krbavac, predsjednik 
• Aron Smešny, član 
• Claudio Marghetti, član 

  

Ostali nazočni: 
• Martina Jerković, zamjenik tajnika MO 
• Mira Vlacich, član komisije za izbor najljepših okućnica  

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Jelena Kalčić, zamjenik predsjednika 
• Ognjen Honović, član 
• Nives Peko, član komisije za izbor najljepših okućnica 

 
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Kantrida: 

• usvajanje zapisnika predviñeno je za 10. sjednicu 
 

Sjednicu je otvorilo  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Svečana podjela priznanja i nagrada sudionicima akcije VMO Kantrida "Birajmo 

najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 2011. godine 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Vijeće MO Kantrida održalo je svečanu sjednicu podjele priznanja i nagrada sudionicima akcije 
"Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 2011. godine. 
Program sjednice: 

• predsjednik Vijeća uputio je pozdrav svim prisutnima 
• 1. dio nastupa Udruge Rusina i Ukrajinaca "Kaljina" 
• predsjednik Vijeća uputio je zahvale svima koji su sudjelovali u realizaciji akcije  
• recitacija autorske pjesme gñe Zdravke Alić-Žeželić 
• proglašenje pobjednika i podjela priznanja i nagrada  

� 1. i 2. mjesto u kategoriji okućnica i balkona nagrañeno je priznanjem, poklon 
bonom Parkova plus d.o.o. u iznosu od 200,00 kn i aranžmanom od tri sadnice 

� 3. mjesto u kategoriji okućnica i balkona, te 1. u kategoriji detalja nagrañeno je 
priznanjem, aranžmanom od tri sadnice i još jednom lončanicom 

� ostali natjecatelji nagrañeni su priznanjem i aranžmanom od tri sadnice 
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• pozdrav uz nekoliko riječi za kraj uputili su predsjednik Vijeća i gña Mira Vlacih 
• 2. dio nastupa Udruge Rusina i Ukrajinaca "Kaljina" 

Detalji akcije "Birajmo naljepšu okućnicu, balkon i prozor" 2011. godine prezentirani su u 
zasebnom izvješću akcije. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – zamjenik tajnika MO Kantrida: 
Martina Jerković 

Predsjednik VMO Kantrida: 
Adolf Krbavac, dipl.ing. 

 
 


