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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:  2170/01-09-10-19-10 
Rijeka,  20. svibnja 2019. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 5. sjednice VMO Kantrida  
 

5. sjednica VMO Kantrida održana je 15. svibnja  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 

 Bojan Hodap, član 
 

 
Odsutni: 

 Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika 
 
Ostali nazočni: 

 Dušanka Selihar i Franko Demark, stanovnici Kantride 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 
 
Usvojen je zapisnik sa 4. sjednice VMO Kantrida, od 29.04.2019.g. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Osnutak pododbora pri VMO Kantrida 
2. Usvajanje prijedloga malih komunalnih zahvata za 2020.g.dinu 
3. Razno 
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AD 1 
Milan Popadić, predložio je za članove komunalne komisije slijedeće osobe: 

 za predsjednika komunalne komisije Gorana Grbca, a za članove Dušanku 
Selihar i Franka Demarka 

 za predsjednika komisije za kulturu Lauru Herceg Varljen a za člana Dijanu 
Rosandić 

AD 2 
Vijećnici su usvojili Prijedloge malih komunalnih zahvata za 2020.godinu, nakon što su 
svi prijedlozi od broja 1 do broja 81 pročitani i podržani. Isti će biti upućeni resornim 
organima na daljnje postupanje, te će u konačnici biti usvojenu krajem ove  kalendarske 
godine. 
AD 3 

 Vijećnici su primili informaciju i suglasnost Direkcije za razvoj, urbanizam i  
ekologiju za uređenje Eko otoka za tri spremnika za selekcionirani otpad te dva 
spremnika za mješoviti komunalni otpad na postojećoj površini  na spoju Ulica 
Pulske i Liburnijske. 

 Vijećnici su primili informaciju o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela 
stambenog područja Pavlovac. 

 Vijećnici su u cijelosti podržali Peticiju stanovnika Kantride za produžetak radnog 
vremena trgovine broj 165, u Ulici Pulska i istu uputili u Brodokomerc d.o.o., 
Jelačićev trg broj 4, Rijeka. 

 Vijećnici su donijeli odluku da će nadolazeću programsku aktivnost :“Izbor 
najljepših okućnica i balkona na Kantridi“, odraditi u zadanoj dinamici i tom  
prigodom podijeliti sva planirana sredstva putem novčanih  poklon bonova 
sudionicima programa, za kupnju cvijeća i ostalih potrepština za uređenje 
okućnica. 

 
 

 
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     

 

 
 


