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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:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  21. studeni 2019. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 8. sjednice VMO Kantrida  
 

8. sjednica VMO Kantrida održana je 20. studenog  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 
 
Odsutni: 

 Goran Grbac, predsjednik  komunalne komisije 
 
Ostali nazočni: 
 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 
 
 
Usvojen je zapisnik sa 7. sjednice VMO Kantrida, od 16.10.2019.g. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana VMO Kantrida za 2020.godinu  
2. Usvajanje Prioriteta za 2020.godinu 
3. Zahtjevi građana 
4. Riječki program lokalnog partnerstva 
5. Zahtjevi za korištenje prostora mjesne samouprave u Lovranskoj 10 
6. Razno 
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AD 1 
Vijećnici su usvojili Program rada i Financijski plan programa rada VMO Kantrida za 
2020.godinu, nakon ocjene istoga od strane odbora za ocjenu programa, pri gradskom 
vijeću Grada Rijeke. 
 
AD 2 
Vijećnici su usvojili redoslijed Prioriteta u održavanju objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture za MO Kantrida za 2020.godinu. 
 
AD 3 

 Veljo Celeski uputio je zahtjev za sanaciju oborinske odvodnje u Ulici Istarska 
broj 49, koji je proslijeđen u Hrvatske ceste u čijoj nadležnosti je sanacija, a 
vijećnica Višnja Jelenčić će ponoviti upit na odboru za promet pri gradskom vijeću 
Grada Rijeke, čiji je član. 

 temeljem zahtjeva Dušanke Selihar iz Liburniske ulice, Vijećnici su dobili 
informaciju o kriterijima koje Grada Rijeka utvrđuje kada su stanari dužni odrediti 
zemljište za nužnu uporabu i o njoj se brinuti o svom trošku 

 na zahtjev Dušanke Selihar, iz Liburnijske ulice o uvođenju automatske naplate u 
okoklišu nebodera, Rijeka promet dostavio je odgovor o istom 

 Vijećnici su podržali zahtjev Ingrid Kukuljan za postavu zaštitne ograde duž 
Opatijske ulice i isti će uputiti Rijeka prometu d.d. 

 Vijećnici su dobili odgovor od Prometnog redarstva na zahtjeve Miroslave Vlacich 
za uklanjanje nepropisno parkiranih i neregistriranih vozila u ulici Vere Bratonja 
broj 31. 

AD 4 
Vijećnici nisu podržali projekt „Riječki program  lokalnog partnerstva“ za 2020.godinu, niti 
su prisustvovali njegovoj prezentaciji u gradskoj vijećnici  12. studenog 2019.godine. 
 
AD 5 
VMO Kantrida dalo je pozitivno mišljenje na zahtjev za korištenje prostora mjesne 
samouprave u Ulici Lovranska 10 i to dana  08.12.2019.g. i to od 09:30-12:30 sati uz 
naknadu SRD Kantrida, za održavanje godišnje skupštine. 
 
AD6 
Pod točkom razno: 

 Marko Jovanović iz programskog pravca Dječja kuća, poslao je obavijest o 
programu koji će biti u sklopu Rijeka 2020-Europska prijestolnica kulture 

 vijećnici su odlučili da će zahtjev-peticiju korisnika plaže na Preluku uputiti Odjelu 
za poslovne prostore, grada Rijeke u čijoj nadležnosti je izdavanje dozvola za 
obavljanje određenih djelatnosti. 

 vijećnici su donijeli odluku da obnove zahtjeve sa upitima stanovnika Ulice Vere 
Bratonja i Brsečka od 18.srpnja 2019.g., a nakon požara i okoliša  koji još uvijek 
nije saniran 

 vijećnicu su dali suglasnost da se sredstva iz pozicije reprezentacije za rad VMO 
Kantrida usmjere na programsku aktivnost: “Doček Djeda Mraza“, a za kupnju 
slatkiša za djecu. 

 

 

 
 

Sjednica je završila u 19,00 sati 
 
Ovaj zapisnik sastoji se od 3 (tri) stranice. 
 
 
Zapisničar –  tajnica MO Kantrida:                                 Predsjednik VMO Kantrida: 
 
        Branka Komadina                                                             Milan Popadić     

 

 


