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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-01/08-11/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-08/159 
Rijeka,  16. prosinca 2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO KANTRIDA  
 

9.sjednica VMO Kantrida održana je 10. prosinca 2008. godine s počekom u 18,00 sati u prostoru 
MO Kantrida, Lovranska 10. 
Sjednici su bili nazočni: 

• Jasna Kučan, predsjednik VMO 
• Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika VMO 
• Branko Tomašić, član 
• Branko Šestan, član 
• Branka Komadina, tajnica MO Kantrida 

Ostali nazočni: 
• Miroslava Valcich, predsjednik komunalne komisije pri VMO 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Nereo Zenko, član 
 

 
 
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Kantrida: 

• zapisnik jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa pete, šeste, sedme i osme (po novim uputama) sjednice VMO
Kantrida. 

2. Izvješće o akciji izbora "Volontera 2008.g". 
3. Dogovor za tisak biltena "Kantrida info". 
4. Dogovor za proslavu "Djeda božičnjaka". 
5. Razno. 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Zapisnici VMO Kantrida sa pete, šeste, sedme i osme sjednice (po novim uputama) usvojen 
jednoglasno 
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AD 2 
 
Povodom izbora u organizaciji udruge "Smart", za volontera godine na nivou Grda Rijeke izabrana 
je Miroslava Vlacich, a posebno priznanje za volonterski radu uručeno je Laurii-Herceg Varljen. 
Prigodne nagrade uručene su povodim međunarodnog dana volontera 5. prosinca 2008.godine u 
hotelu Bonavia u Rijeci. VMO Kantrida je tim povodom nagrađenim volonterkama čestitao na 
svojoj sjednici  Vijeća i tom prigodom uručio darove. 

 
 
 
AD 3 
 
Završni pred pregled trećeg broja biltena "Kantrida info" prezentiran je članovima Vijeća te je 
donesen: 

Zaključak: 
• da je bilten obuhvatio sve važne informacije i podatke oko komunalnog uređena, te veliki 

broj aktivnosti samih građana sa područja Kantride. Takvo glasilo na najbolji način 
prezentira aktivnosti i rad  samoga MO Kantride i njihovih građana. 

 
AD 4 
 
Vijeće MO Kantrida, nakon dobivenih informacija oko pripreme za svečani doček "Djeda mraza", 
donijelo je slijedeći: 

Zaključak: 
• da su pripreme izvršene u skladu s programom rada koji je usvojio sve rokove i način 

organiziranja proslave i kao takav može se održati 17.prosinca u prostoru MO Kantrida, 
Lovranska 10. 

 
AD 5 
 
Za ovu točku dnevnog reda nije bilo podnesaka. 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Branka Komadina 

Predsjednik VMO Kantrida: 
 

Jasna Kučan, dipl.iur.  
 
 

  
 
 
 
 

         
                                                  


