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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-12/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  28. rujna 2018. 
                                    
  
  

ZAPISNIK 
s 27. sjednice VMO Kantrida  

 
27. sjednica VMO Kantrida održana je 26. rujna 2018. godine s početkom u 17,00 sati u prostoru       
                        mjesne samouprave, Lovranska 10, dom kulture „Mirko Ćurbeg“. 

 
Sjednici su bili nazočni: 

 Claudio Marghetti, predsjednik 

 Milan Popadić, zamjenik predsjednika 

 Vesna Buterin, članica 

 Adolf Krbavac, član 

 Krunoslav Pribanić, član 
 

Ostali nazočni: 

 Vesna Širola, Direkcija za mjesnu samoupravu 

 Anita Šimek, zamjenska tajnica MO Kantrida  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Odluka o utrošku preostalih sredstava iz plana Prioriteta za 2017. g. iz nadležnosti 

Rijeka prometa 
2. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena 
3. Zahtjevi građana 
4. Ostalo 

 
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
AD 1       
Rijeka promet je Vijeću MO Kantrida uputio mail o ostatku sredstava iz plana Prioriteta za 2017. 
godinu u iznosu 29.778,54 kn za koji treba odlučiti kako ga utrošiti.  
 
Nakon kraće rasprave, Vijeće je donijelo  
 
Zaključak : 
 
Sredstva će se utrošiti na realizaciju 10. stavke iz Prijedloga plana prioriteta za 2019. godinu – 
sanacija pristupa kućnom broju 30 u Ulici Vere Bratonja.  
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AD 2 
Caffe bar „Kantrida“ zatražio je produženje radnog vremena za dan 29.09.2018. u svrhu proslave 
druge godišnjice otvorenja ugostiteljskog objekta. 
 
Zaključak : 
 
Vijeće daje pozitivno mišljenje da se Caffe baru „Kantrida“ omogući produžetak radnog 
vremena za navedeni datum. 
 
AD 3 
Pod ovom točkom dnevnog reda raspravljalo se o zahtjevu inicijative građana Kantride da se 
upoznaju i održe sastanak s komunalnim redarom zaduženim za područje MO Kantride. S obzirom 
da se spomenuto nije uspjelo dogovoriti, predsjednik Vijeća je suglasno s ostalim članovima Vijeća 
dao prijedlog da se predmetni sastanak pokuša ponovno dogovoriti. 
 
Zaključak : 
 
Bit će upućen zahtjev komunalnom redaru za terenski sastanak s Vijećem i građanima MO 
Kantrida. 
 
AD 4 
Predsjednik VMO, g. Claudio Marghetti, predložio je da se Vijeće upozna s procedurom utroška 
preostalih sredstava iz Prioriteta za 2017.g. kao primjerom na koji način se realiziraju male 
komunalne akcije. 
 
Zaključak : 
 
Uputit će se molba Rijeka prometu za suradnjom u upoznavanju Vijeća s procedurom na 
primjeru iz točke 1. 

 

Sjednica je završila u 18,00 sati 
 
Ovaj zapisnik sastoji se od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – zamjenska tajnica MO Kantrida:                   Predsjednik VMO Kantrida 
 
                     Anita Šimek                                                          Claudio Marghetti     

 

 

 


