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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:  2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,  2. ožujka 2020. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 10. sjednice VMO Kantrida  
 

10. sjednica VMO Kantrida održana je 26. veljače  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 

 Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika 

 Ljubo Martinović,član 
 
Odsutni: 

 Goran Grbac, predsjednik  komunalne komisije 

 Bojan Hodap,član 
 
Ostali nazočni: 
 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 
 
Usvojen je zapisnik sa 8. sjednice VMO Kantrida, od 29.01.2020.g 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 

 
1. Očitovanje na ostatak sredstava iz komunalnih Prioriteta iz 2019.g. iz 

nadležnosti  
ZKD 

2. Programske aktivnosti VMO Kantrida u veljači i ožujku 2020. 
3. Razno 
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AD 1 
 
Vijećnici su dali suglasnost da se iz ostatka od Prioriteta za 2019.g. u iznosu od  
47.814,98 kn utroše u dijelu (već prema prethodnoj suglasnosti od 29. siječnja 2020.g.) 
za uklanjanje vegetacije u okolišu parkirališta u Liburnijskoj ulici nasuprot ulaza u 
Brodogradilište „3 Maj“ i dodatno u iznosu koji potreban  prema obavijesti od 13.siječnja 
2020.g. od Odjela za komunalni sustav, Grada Rijeke. 
Ostatak sredstava (do iznosa iz obavijesti) utrošiti prema redoslijedu prijedloga prioriteta 
za 2020.g. i to broj 23. Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Mate Balote kod kućnih 
brojeva 35 i 41. 
 
AD 2 
 
Vijećnici su odlučili da bi se Ekološko-edukativna akcija uređenja održala na prostoru 
dijela Ulice Pulska na Kantridi i to u subotu 21.ožujka 2020.g. 
Likovna radionica izrade nakita uz stručno vođenje održala se 26.veljače 2020.g., a 
slijedeća će biti 11.ožijka 2020.g. 
 
AD3 
 
Pod točkom razno: 
 

 podržan je zahtjev Gordane  Kosijer Grbac za postavu prometnog znaka u Ulici 
Bujska broj 7 

 vijećnici su primili odgovor prometnog redarstva Grada Rijeke vezan uz prigovor 
na prometne probleme u Ulici Opatijska od strane Ingrid Kukuljan 

 vijećnici nisu podržali inicijativu Bojana Hodapa da se na području MO Kantrida 
uredi park za pse, zbog okolnosti i načina života  

 vijećnici su dali suglasnost na izmjenu (nakon obilaska terena) za točku Prioriteta 
2020.g.broj 13.13. i da promjena glasi: Uređenje dijela parkirališta u Ulici Bujska 
kućni broj 15 (za što su dodatnim planom predviđena sredstva). 

 vijećnici su se složili da se sanacija nogostupa u Ulici Vere Bratonja kućni broj 30 
uvrsti u prijedloge Prioriteta za 2021.g. 

 vijećnici su dobili informaciju na upit za način i otkazivanje parkirnog mjesta za 
osobe sa invaliditetom u Ulici Bujska. 

 

 

 
 

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     
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