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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  29. ožujak 2019. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 3. sjednice VMO Kantrida  
 

3. sjednica VMO Kantrida održana je 27. ožujka  2019. godine s početkom u 17,00 sati u 
prostoru mjesne samouprave, Lovranska 10, dom kulture „Mirko Ćurbeg“. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Popadić, predsjednik 

 Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika 

 Bojan Hodap, član 

 Višnja Jelenčić, član 

 Ljubo Martinović,član 
 

 
 

Ostali nazočni: 

 Dušanka Selihar 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 
 
Usvojen je zapisnik sa 2. sjednice VMO Kantrida, od 20.02.2019.g. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Osnutak pododbora pri VMO Kantrida 
2. Programske aktivnosti VMO Kantrida u travnju 2019. 
3. Razno 
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AD 1 
Milan Popadić, predložio je za pododbor-komisiju za komunalnu problematiku Dušanku 
Selihar i Gorana Grbca. Kako za rad komisije nedostaje još jedan član, ova točka 
dnevnoga reda prenosi se za slijedeću sjednicu VMO Kantrida u travnju, kada bi se i 
zvanično oformila. 
AD 2 
Vijećnici su preuzeli – podijelili obvezu programskih aktivnosti za travanj i to 
angažmanom na što boljoj informiranosti sugrađana za predlaganje malih komunalnih 
zahvata za 2020.godinu.  
Vijećnici su donijeli odluku za što bolji angažman i populariziranje programske aktivnosti 
na slikarskom Ex temporu, kako bi isti privukao što veći broj sudionika. 
AD 3 
Vijećnici su prihvatili poziv OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za sudjelovanjem u obilježavanju Europskog zelenog tjedna koji ove godine 
se održava od 13 do 17. svibnja a dio događanja biti će na području MO Kantrida. 
Vijećnici su dali pozitivno mišljenje na zahtjev za korištenje prostora uz naknadu za 
02.04.2019.g. za političku stranku HSU. 
Vijećnica Višnja Jelenčić, uputila je pitanje o zahtjevu za male komunalne zahvate za 
2018.g. i to točka broj 13.17 „Izrada izvedbenog projekta i ishođenje dozvole za zid u 
Ulici Pionirska broj 52.“, na koji će dobiti odgovor u pisano obliku. 
Vijećnici su dobili obavijest Odjela za komunalni sustav o građevinskim radovima na 
lokaciji Ulice Pionirska broj 9a do 9d, što je predmet zahvata iz sredstava malih 
komunalnih zahvata iz MO Kantrida za 2019.godinu. 
 
 
 

 
 

Sjednica je završila u 19,00 sati 
 
Ovaj zapisnik sastoji se od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 
 
 
 
Zapisničar –  tajnica MO Kantrida:                     Predsjednik VMO Kantrida: 
 
        Branka Komadina                                               Milan Popadić     

 

 
 


