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1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 

Vijeće je tijekom 2019. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva građana 
za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja mjesnog odbora, 
putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva građana, procjenom članova 
vijeća i nerealiziranim potrebama 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti rješavanja 
problema za građane  s područja mjesnog odbora 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom 
članova vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, djelom ih uvažilo i uneslo u prijedloge 
programa aktivnosti – rada vijeća mjesnog odbora 

 izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 

 izradilo financijski plan i rebalans financijskog plana uvećan za iznos od 450,00 kn za računalne 
usluge zbog uvođenja Riznice 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 
Sjednice 
Vijeće je održalo 8 sjednica s ukupno 30 točki dnevnog reda i 4 rasprave pod točkom razno. 

  
     Sastanci 

U cilju rješavanja određenih  pitanja i problema (komunalna i druga problematika) vijeće je  s  
nadležnim službama, odjelima i institucijama održalo sastanke: 

 

 1 sastanak s Odjelom gradske uprave za urbanizam i ekologiju i zajedničko sudjelovanje u 
akciji Riječki zeleni tjedan 18.05.2019. godine 

 1 sastanak s ravnateljem Osnovne škole Kantrida i  Rijeka promet  d.d. vezano za izvođenje 
radova po komunalnim prioritetima  i dodatnom postavom horizontalne i vertikalne signalizacije 
oko škole i šire 

 1 sastanak s Rijeka promet d.d. oko radova  vezana za sredstva komunalnih prioriteta MO 
Kantrida te zajednički obilazak područja 

 1 sastanak s Dječjim vrtićem Mirta oko realizacije ekološke akcije i sudjelovanja u slikarskim 
projektima 

 1 obilazak terena sa djelatnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcijom 
zajedničke komunalna djelatnost i Rijeka promet  d.d. 

 



3. Pokrenute inicijative vijeća 
 

 podržano je i prati se nekoliko pojedinačnih inicijativa predloženih od strane građana, čija se 
realizacija očekuje i to pojačana čistoća u naselju i dječjim igralištima i njihovo bolje održavanje 

 sa KD Autotrolej d.o.o. i Odjelom gradske uprave za komunalni sustav pokrenuta inicijativa za 
trasu gradske linije 1 A i poboljšanje voznog reda 

 pokrenuta i realizirana inicijativa za obnovu dječjeg pješčanika i postavu novog pijeska u 
Dječjem vrtiću “Mirta“ 

 podržana suradnja sa Udrugom Centar za kulturu dijaloga, Rijeka za sudjelovanje u projektu 
Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture - projektom Kantrida FKK 2020 

 podržana je i nastavlja se suradnja sa obrazovnim ustanovama i ustanovama za starije i 
nemoćne sa područja MO Kantrida 

 
4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 

poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja) 
 

 Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora 
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju 
komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima. 
Korišteni su podaci po prijavama građana i ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara.  

 Vijeće je u suradnji s Dječjim vrtićom Mirta organiziralo ekološku akciju čišćenja okoliša vrtića i 
dijela Pulske ulice u mjesecu ožujku 2019. godine.  

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 

 održana je humanitarna sabirna akcija Solidarnost na djelu u suradnji sa Gradskim društvom 
Crvenog križa Rijeka u listopadu 2019. 

 
6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 

 

 Vijeće je organiziralo akciju “Biramo naj okućnicu, balkon i prozor“ uz kulturno umjetnički 
program plesne skupine „Salsero“, a književnica Dijana Rosandić recitirala je stihove o cvijeću. 
Sudjelovalo je 19 natjecatelja koji su nagrađeni sadnicama cvijeća i  prigodnim cvjetnim 
pregačama, a cijeli program pratilo je 59 građana. 

 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

 
Vijeće mjesnog odbora je primarno putem Pododbora za kulturu organiziralo sljedeće aktivnosti: 
 

 likovnu izložbu Dječjeg vrtića „Mirta“ i Osnovne škole Kantrida u povodu dočeka „Djeda Mraza“ 
ukupno 42 rada (pojedinačnih i grupnih) 

 6 likovno - kreativnih radionica, tehnika: slikanja na staklu, dekupaž  u suradnji sa Udrugom 
umirovljenika ogranak Kantrida i Klubom umirovljenika Podmurvice i Turnić  (45-50 prisutnih) 

 pododbor za kulturu je sa Vijećem organiziralo slikarski Ex tempore. Otvorena je izložba 
likovnih radova sudionika natječaja u prostoru HKD na Sušaku u trajanju od tjedan dana. 
Sudjelovalo je 108 sudionik od toga odrasli 29, a ostali su podijeljeni u četiri dobne skupine od 
vrtića do studenata i građanstvo. Program je pratilo 45-50 posjetitelja.  
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 

 u sportskim igrama mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida učestvovali su sportaši amateri 
sa područja Kantride i to 1 ekipa kartaša i 1 ekipa boćara.  
 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 

 u ekološko edukativnoj akciji uređenja okoliša Dječjeg vrtića „Mirta“ učestvovalo je od 200-210 
volontera, a od toga oko 40 djece. 



 Vijeće je za djecu predškolskog uzrasta organiziralo podjelu poklon paketa povodom dočeka 
„Djeda Mraza“. U suradnji s  Osnovnom školom „Kantrida“ organiziran je prigodni program u 
kojem je učestvovalo 12 djece, a poklone je dobilo oko 75 djece. 

 
10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 

 
Program rada VMO Kantrida realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 

1. Kultura – Slikarski Ex tempore 
2. Ekološka akcija 
3. Biramo naj okućnicu, balkon i prozor 
4. Likovne radionice 
5. Doček Djeda Mraza 
6. Redovna aktivnost Vijeća MO 

 
 
SLIKARSKI EX TEMPORE - održan je u periodu od 25. travnja do 24. svibnja 2019. i odvijale su 
slijedeće aktivnosti: 

 objava natječaja, zaprimanje likovnih radova i žiriranje  

 otvorenje izložbe likovnih radova sudionika natječaja u prostoru HKD na Sušaku u trajanju od 
tjedan dana  

 proglašenje pobjednika i podjela nagrada (u likovnom materijalu i poklon bonovima za kupnju 
materijala) 

 umjetnički nastup Udruge Rusina i Ukrajinaca „Kaljina“ 
Projekt su pomogli: predstavnici Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, 3 likovna pedagoga, 
Udruga Rusina i Ukrajinaca „Kaljina“, te  umjetnička galerija „Lart“ sa Kantride. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti slikarski Ex tempore utrošeno je ukupno: 13.662,89 kn    
   
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost 
kupnja likovnog materijala                                      3.699,06 kn  
tisak kataloga, plakata, zahvalnica i priznanja        4.967,75 kn       
poklon bonovi                                                          3.499,76 kn 
reprezentacija                                                         1.496,32 kn 
Ukupno:                                                                 13.662,89 kn 
 
 
EKOLOŠKA AKCIJA - Vijeće je u suradnji s Dječjim vrtićom „Mirta“, organiziralo ekološku akciju 
čišćenja okoliša vrtića 16. ožujka 2019. godine. Akcija je provedena u suradnji sa Gradskim društvom 
Crvenog križa i KD Čistoća te suradnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Udrugom 
„Smart“. 
Sveukupno sudjelovalo 200-210 volontera od čega  oko 40 djece polaznika vrtića i odrađeno je 
sveukupno 424 sati volonterskog rada.         
 
Vrijednost volonterskog rada: 13.992,00 kn 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Ekološka akcija utrošeno  je  ukupno: 3.520,99 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost 
reprezentacija                                                          499,49 kn  
tisak pregača i majici                                               787,50 kn 
usluga pripreme toplog obroka i sokova               1.546,50 kn 
radne rukavice za sudionike               687,50 kn 
Ukupno:                                                                3.520,99 kn    
 



BIRAMO NAJ OKUĆNICU, BALKON I PROZOR – Vijeće  je organiziralo akciju „Biramo naj  okućnicu, 
balkon i prozor“ u suradnji sa plesnom grupom „Salsero“. U programu je sudjelovalo 19 natjecatelja i 40 
osoba koje su pratile program. Održana je podjela sadnica cvijeća, obilazak i fotografiranje sudionika 
akcije i kulturni program uz sudjelovanje plesne skupina „Salsero“ i književnice Dijana Rosandić  koja je 
recitirala stihove o cvijeću. Organizirano je otvorenje foto izložbe od 07. svibnja do 23. svibnja 2019. 
godine. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti „Biramo naj okućnicu, balkon i prozor“ utrošeno je   
ukupno: 4.695,15 kn 
   
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost 
Poklon bonovi za sudionike                                 4.000,00 kn 
reprezentacija                                                         695,15 kn 
Ukupno:                                                                4.695,15 kn                                                                 
       
 
LIKOVNE RADIONICE – organizirano je 6  likovnih i kreativnih radionica.  Tehnikama slikanje na 
staklu, filcanje vune i dekupaž izrađivali su se razni predmeti. Radionice su održane u suradnji sa 
mentorima, Zinaidom Dobrovolny, Andreom Kršul i Udrugom umirovljenika ogranak Kantrida i 
volonterkama Kluba „Trsat“, Klubom Podmurvice i Turnić. Ukupan broj  sudionika na radionicama cca 
45-50. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Likovne radionice utrošeno je ukupno: 3.293,76 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost 
likovni i ostali materija  za radionice                    2.497,66 kn  
reprezentacija                                                         796,10 kn 
Ukupno:                                                               3.293,76 kn    
 
 
DOČEK DJEDA MRAZA – Vijeće MO organiziralo je doček  Djeda Mraza na kojem je prisustvovalo 
oko 75 djece predškolskog uzrasta, a prigodni sponzorirani program pripremili su učenici Osnovne 
škole „Kantrida". Djed Mraz darivao je djecu prigodnim poklon paketima i slatkišima. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti  Doček Djeda Mraza utrošeno je ukupno: 3.975,05 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programske aktivnosti 
prigodni poklon paketi                                         3.179,00 kn 
ukrasi,slatkiš,sokovi                                               796,05 kn      
Ukupno:                                                               3.975,05 kn      
 
 
 
REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO   
za realizaciju programske aktivnosti utrošeno  je  ukupno: 1.496,68 kn  
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost 
reprezentacija                                                      1.496,68 kn 
Ukupno:                                                               1.496,68 kn         
 
 
 
 
 



11. Prihodi i rashodi  
 
Vijeće MO Kantrida je sukladno Financijskom planu za 2019. godinu za programske aktivnosti utrošilo 
sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 
 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Kultura- Slikarski Ex tempore                          13.662,89 kn 
Ekološka akcija                                                  3.520,99 kn 
Biramo naj okućnicu, balkon i prozor                 4.695,15 kn 
Likovne radionice      3.293,76 kn 
Doček Djeda Mraza      3.975,05 kn 
Redovna programska aktivnost VMO      1.496,68 kn   
Ukupno:                                                           30.644,52 kn 
 
Računalne usluge                                                 425,00 kn 
Ukupno:                                                           31.069,52 kn 
 
 
Napomena: 
Zbog potrebe poslovanje e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke utrošen je iznos od 375,00 kn za 
otvaranje zasebnog računa Mjesnog odbora Kantrida, kao i iznos od 50,00 kn za podmirenje 
računalnih usluga FINA-e za 2019. godinu. 
    
 
PLAN PRIHODA 
 
OPĆI PRIHODI: 
 

1. Programske aktivnosti MO 129001     31.200,00 kn 
 
UKUPNO PRIHODI:                                         31.200,00 kn 
 
 
RASHODI OSTVARENJE 
  
OPĆI RASHODI: 
      

1. Programske aktivnosti MO 129001    31.069,52 kn 
 
 

UKUPNO RASHODI:                                       31.069,52 kn 
 

 
 

 
Predsjednik Vijeća MO Kantrida 
 
 
              Milan Popadić 


