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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:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  17. listopada 2019. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 7. sjednice VMO Kantrida  
 

7. sjednica VMO Kantrida održana je 16. listopada  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 

 Bojan Hodap, član 

 Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika 

 Ljubo Martinović,član 
 
Ostali nazočni: 

 Mario Superina iz političke stranke Akcija mladih 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 
 
Usvojen je zapisnik sa 6. sjednice VMO Kantrida, od 17.07.2019.g. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjevi stanovnika MO Kantrida 
2. Odluka VMO Kantrida na zahtjeve za kasnije određivanje završetka radnog 

vremena ugostiteljskih objekata 
3. Stav VMO Kantrida na zahtjev za postavu usporivača prometa u ulici Mate 

Balote 
4. Suglasnost na prometno rješenje „Privremene regulacije prometa za vrijeme 

rekonstrukcije željezničkog nadvožnjaka u Liburnijskoj ulici“. 
5. Razno 
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AD 1 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Direkcija za komunalno redarstvo poslali su 
dopis–odgovor na zahtjeve stanovnika MO Kantrida vezano uz požar u ulici Vere 
Bratonja broj 14b, od 08.07.2019.godine. 
Kako vijećnici nemaju novih saznanja oko daljnje sanacije opožarene površine donijeli 
su:  
                                                              Zaključak 

 da će i nadalje pratiti situaciju na terenu,  komunicirati sa stanovnicima i resornim 
odjelima Grada Rijeke. 

AD 2 
Vijećnici su donijeli odluku da će do 2020. godine dati pozitivno mišljenje svim 
ugostiteljskim objektima na zahtjeve za kasnijim završetkom radnog vremena sa 
područja MO Kantrida.  
Ujedno su dodali da odluka ne može važiti u slučajevima policijskih zapisnika, pritužbi 
stanovnika ili više sile. 
AD 3 
Vijećnici su podržali zahtjev Monike Jedrejčić za postavu usporivača prometa u ulici 
Mate Balote, te svoje mišljenje uputili Rukovoditelju Službe prometa Rijeka prometa d.d. 
AD 4 
Vijećnici su podržali Suglasnost na zahtjev Pružne građevine d.o.o. iz Zagreba za 
postavu privremene regulacije prometa u vrijeme izvođenja radova rekonstrukcije 
željezničkog nadvožnjaka u Liburnijskoj ulici. 
AD 5 
Pod točkom razno: 

 obavijesti i informacije  o obvezi izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi od 
1. srpnja 2019.godine, zakon na snazi 

 odgovor Povjerenstva za ocjenu Programa rada i Financijskog plana za 
2020.godinu, za MO Kantrida svi usvojeni 

 vijećnici nisu prihvatili poziv za sudjelovanje u akciji „Posadi drvo ne budi panj“ 
koja bi se održala za područje Grada Rijeke 

 vijećnici nisu podržali prijedlog Regionalnog info centra za suradnju u projektima 
za  povećanje građanskog aktivizma i međugeneracijske solidarnosti kroz 
održavanje druženja građana. 

 
 

 
 

 
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     

 

 
 


