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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:  2170/01-09-10-20-12 
Rijeka,  17. studeni 2020. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 14. sjednice VMO Kantrida  
 

14. sjednica VMO Kantrida održana je 11. studenog  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 

 Ljubo Martinović, član 

 Adolf Krbavac, zamjenik predsjednika 
 
 
Odsutni: 

 Bojan Hodap, član 
 
Ostali nazočni: 
 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 

 
 
Usvojen je zapisnik sa 13. sjednice VMO Kantrida, od 30.97.2020.g 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Programa rada za 2021.godinu i Financijskog plana za 
2021.godinu a nakon usvajanja od strane komisije za ocjenu istih 
koja je u sastavu Vijeća Grada Rijeke 

2. Očitovanje VMO Kantrida na programsku aktivnost u 2020.g.-
odustajanje 

3. Rebalans financijskog plana za 2020.godinu–drugi dio 
4. Odluka o preraspodjeli sredstava od ostatka komunalnih Prioriteta iz 

2019.godine iz nadležnosti Rijeka prometa 
5. Rekonstrukcija pruge i sudjelovanje zainteresirane javnosti 
6. Razno 
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AD 1 
Vijećnici su usvojili: 

 Program rada VMO Kantrida za 2021.godinu 

 Financijski plan Programa rada za 2021.godinu 
i to nakon usvajanja od strane komisije za ocjenu istih koja je u sastavu Vijeća Grada 
Rijeke i svake godine daje svoje mišljenje o istom. 
 
AD 2 
Vijećnici  su odustali od Programskih aktivnosti u 2020.g.zbog pandemije Covid 19, a 
prema naputku stožera civilne zaštite Grada Rijeke. 
 
AD3 
Vijećnici su usvojili II dio Rebalansa financijskog plana za 2020.godinu, a temeljem 
odustajanja od Programa rada za istu. 
 
AD 4 
Vijećnici su donijeli dopunu za prethodnu Odluku sa 13. sjednice VMO Kantrida od 
30.rujna 2020.g.koja se odnosi na preraspodjelu sredstava Prioriteta iz 2019.g. iz 
nadležnosti  Rijeka prometa. 
Tako su za zamjensku lokaciju (jer prva predložena se nije usvojila zbog građevinskih 
radova koji  su u tijeku u okolišu d.v „Mirta“) a nova je: 

 iscrtavanje parkirnih mjesta u Ulici Pionirska broj 2 
 
AD 5 
Vijećnica, Višnja Jelenčić, prisustvovala je prezentaciji projekta „Izrada projektne i ostale 
dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici 
željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani i o tome dala informaciju vijećnicima. 
 
AD6 
Vijećnici su: 

 dobili informaciju o upitu Marine Tilić Auburn, za nastavak gradnje nogostupa u 
Ulici Opatijska kod broja 7 

 dobili informaciju o zahtjevu za podršku planinarskom društvu Kamenjak-Rijeka, 
za natječaj za „Riječki program lokalnog partnerstava“, za izgradnju parka lovora 
u Ulici Đuro Cattii  i šire, što je i učinjeno pisanom Odlukom. 

 temeljem pisan zamolbe odlučili da će vijećnica Višnja Jelenčić, biti prisutna na 
terenskom izvidu  17. studenog 2020.g., a prema traženju Ivice Kovića iz Ulice 
Labinska broj 43. 

 

 

 
 

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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