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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:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  03. svibnja 2019. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 4. sjednice VMO Kantrida  
 

4. sjednica VMO Kantrida održana je 29. travnja  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 

 Višnja Jelenčić, član 

 Ljubo Martinović,član 
 

Odsutni: 

 Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika 

 Bojan Hodap, član 
 

Ostali nazočni: 

 Damir Čargonja i Nenad Krneta, stanovnici Kantride 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 
 
Usvojen je zapisnik sa 3. sjednice VMO Kantrida, od 27.03.2019.g. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Osnutak pododbora pri VMO Kantrida 
2. Programske aktivnosti VMO Kantrida u svibnju 2019. 
3. Sudjelovanje u proslavi dana Svetog Vida 
4. Razno 
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AD 1 
Milan Popadić, predložio je da se pod prvom točkom dnevnog reda odradi: “Prezentacija 
europskog kvarta kulture“. 
O projektu govorio je  Damir Čargonja i predočio materijal-projekt za kandidaturu za EPK 
2020. Program je :“Kultura Življenja Sportsko-gastronomsko-zabavni festival“, lokacije su 
plaže od Kantride do Bivia u periodu 01.svibnja-31.kolovoza 2020., a nositelj projekta je 
Kristian Sirotich.  
Kako je od VMO Kantrida traženo da bude partner u projektu isto je usvojeno 
jednoglasno bez financijskog sudjelovanja. 
AD 2 
Vijećnici nisu uspjeli osnovati pododbore pri VMO Kantrida zbog nedovoljnog broja 
članova, te se osnutak odgađa za narednu sjednicu. 
AD 3 
Vijećnici su podijelili zaduženja za programsku aktivnost: “Izbora najljepših okućnica i 
balkona“ i to za odabir osoba  za članove komisije za izbor i 20 sudionika programa. 
AD 4 
Vijećnici su imenovali Nenada Krnetu za koordinatora za obilježavanje proslave dana 
Svetog Vida i dali mišljenje da bi u sportskim natjecanjima trebali sudjelovati sportaši sa 
svog mjesnog područja. 
AD 5 

 Vijećnici su podržali prijedlog rješenja  Rijeka prometa za povećanje stupnja 
sigurnosti oko OŠ Kantrida.  

 Vijećnici su donijeli Odluku da se za prijedlog za male komunalne zahvate za 
2020.g., podrži prijedlog Rijeka prometa za izradu projektne dokumentacije za 
poboljšanje i sigurnost prometovanja oko OŠ Kantrida. Zahtjev se podržava i 
temeljem naputka R.P. i nakon dostave peticije roditelja biti će prvi prijedlog 
Prioriteta za 2020.godinu. 

 Predsjednik VMO Kantrida, Milan Popadić upoznao je vijećnike sa obilježavanjem 
odavanja počasti žrtvama nacističkog režima zadnjih dana 1945.g.  

 
 

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     

 

 
 


