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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,  3. veljače 2020. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 9. sjednice VMO Kantrida  
 

9. sjednica VMO Kantrida održana je 29. siječnja  2020. 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 

 djelatnici Rijeka prometa d.d., Danijel Frka, Igor Ausilio i Elio Biasiol 

 djelatnica Grada Rijeke, Odjela za komunalni sustav Kristina Banić 

 stanovnici Opatijske i Istarske ulice, Jadranka i Dario Smoje i Darko Matoš 
 
Odsutni: 

 Goran Grbac, predsjednik  komunalne komisije 
 
Ostali nazočni: 
 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 
 
Usvojen je zapisnik sa 8. sjednice VMO Kantrida, od 20.11.2019.g 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjev Ingrid Kukuljan na zaštitu nogostupa duž Opatijske ulice 
2. Očitovanje VMO Kantrida na ostatak sredstava iz komunalnih 

Prioriteta iz 2019.g.   iz nadležnosti Rijeka prometa d.o.o. 
3. Očitovanje na ostatak sredstava iz komunalnih Prioriteta iz 2019.g. 

iz nadležnosti  
ZKD 

4. Zahtjev stanara Liburnijske ulice za rješenjem problematike 
parkiranja 

5. Prijedlog Višnje Jelenčić za sanaciju nogostupa u Ulici Lovranska 
10 

                  6.   Razno 
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AD 1 
 
Stanovnici Ulice Opatijska, Dario i Jadranka Smoje prezentirali su dugogodišnje 
probleme i neriješen pristup obiteljskim  kućama kao i  ostale probleme koji   se 
godinama ne rješavaju. 
Djelatnici Rijeka prometa d.d. i Odjela za komunalni sustav, su se složili da nije 
adekvatno riješen njihov problem zbog tehničke nemogućnosti i razine nogostupa koji je 
u funkciji. 
Kako zaključka nije bilo donijeta  je: 
                                                      Odluka 
da se sačeka još jedan period, odnosno dovršetak gradnje rotora  i prilaza hotelskom 
kompleksu, te ako iza toga ne bude poboljšanja, odnosno ako nije i njihov dio ulice 
Opatijska obuhvaćen uređenjem tražiti će se dodatno rješenje. 
Kristina Banić, dala je informacije vezane uz zatvaranje Ulice Opatijska i nove regulacije 
prometa Ulicom Ljubljanska cesta i to sve do kraja svibnja 2020.godine., o čemu će biti 
informacije dostupne na web stranica MO Kantrida i Rijeka prometa d.d. Radovima će se 
premjestiti cjevovodi i ostali priključci za hotelski kompleks. 
Darko Matoš, prenio je prigovor većine stanovnika  vezan uz problematiku nepoštivanja 
prometnih propisa i brzine vožnje u Ulici Istarska oko bazena Kantrida i prilaza dječjoj 
bolnici. Kako su se svi prisutni složili da su putem Grada Rijeke iscrpljene sve 
mogućnosti za rješenje problematike zaključili su: 

 da se uputi dopis-zahtjev prema Ministarstvu unutarnjih poslova, sektoru prometa 
za postavu nadzorne kamere. 

 
AD 2 
 
Vijećnici su se očitovali na prijedlog na ostatak sredstava iz komunalnih Prioriteta iz 
2019.g. i to prema redoslijedu prijedloga Prioriteta za 2020.g. iz nadležnosti Rijeka 
prometa d.d.  
 
AD 3 
 
Vijećnici su se očitovali na ostatak sredstava iz komunalnih Prioriteta iz 2019.g. iz 
nadležnosti Grada Rijeka-ZKD i to za uklanjanje vegetacije u okolišu parkirališta u 
Liburnijskoj ulici nasuprot ulaza u Brodogradilište „3. Maj“, kako bi KD Čistoća mogli prići 
mehanizacijom i ukloniti deponirano smeće. 
 
AD 4 
 
Vijećnici se nisu složili sa prijedlogom stanovnika iz Ulice Liburnijska broj 24, za 
uvođenjem naplate parkiranja iz razloga zaštite standarda i nenametanjem novog 
opterećenja za građane. 
 
AD 5 
 
Prijedlog Višenje Jelenčića za sanaciju stubišta (ne nogostupa) u Ulici Lovranska 10, biti 
će upućen Gradu Rijeci u okviru investicionog održavanja objekata u vlasništvu istog. 
 
AD6 
 
Pod točkom razno: 
 
 

 usvojen je Izvještaj o radu VMO Kantrida za 2019.godinu ( Poziv za sjednicu 
poslan 16. siječnja 2020.g., a materijal za Izvještaj o radu završen 20.siječnja 
2020.g.) 

 Višnja Jelenčić prezentirala je novi projekt Čistoće za odvoz glomaznog otpada 
na području Grda Rijeke, koji bi se trebao primjenjivati od listopada mjeseca 
2020.godine 
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 Vijećnici su dali suglasnost na Zahtjeve za korištenje prostora mjesne 
samouprave i uprave u Ulici Lovranska 10 i Istarska 50, za 2020.godinu i to: 
„Zlatni Lotos“-yoga, Mario Superina-yoga, „School of English“-tečaj stranih jezika, 
Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije doktor Mile Batinić-vježbe, Medicinski 
fakultet-vježbe i Udruga Rusin i Ukrajinaca „Kaljina“, temeljem kojih će biti 
sklopljeni Ugovori o korištenju prostora. 

 Vijećnici su dobili obavijesti o: programskim aktivnostima VMO-a za 2020.godinu i 
Financiranje programskih aktivnosti VMO u 2020.godini. 

 

 

 
 

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     

 

 
 

 


