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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  K A N T R I D A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-6 
Rijeka,  27. svibnja 2021. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

sa 17. sjednice VMO Kantrida  
 

17. sjednica VMO Kantrida održana je 27.svibnja   2021. 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, zamjenica predsjednika 

 Ljubo Martinović, član 

 Bojan Hodap, član 

 Krunoslav Pribanić, član 
 
Ostali nazočni: 

 Branka Komadina tajnica MO Kantrida  
 

 
Usvojen je zapisnik sa 16. sjednice VMO Kantrida, od 31.ožujka 2021.g 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći: 
 

 
 

 

DNEVNI RED 
 
 

1. Odluka o izmjeni člana VMO Kantrida 
2. Mišljenje VMO Kantrida na upit o uređenju površine k.č.4175 i dio 

k.č.4173/1 k.o. Zamet površine cca 340 metara od 15.travnja 
2021.godine 

3. Mišljenje VMO Kantrida na upit o uređenju površine k.č.1352/8 k.o. 
Zamet od 27.travnja 2021.godine 

4. Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području MO Kantrida za 2020.godinu 

5. Razno 
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AD 1 
 
Prema  Odluci o zamjeni preminulog člana na listi za Vijeće mjesnog odbora Kantrida, 
imenovan je novi član i to Krunoslav Pribanić iz Ulice Vere Bratonja boj 21. 
Preminuli član je bio zamjenik predsjednika VMO Kantrida, stoga su vijećnici za novoga 
zamjenika predsjednika  izabrali Višnju Jelenčić iz Ulice Pionirska broj 50. 
 
AD 2 
 
Vijećnici  Višnja Jelenčić i Ljubo Martinović su obavili izvid 24.svibnja 2021.godine u 
Ulicama Creska i Pionirska te prenijeli  svoje mišljenje vijeću, koje je temeljem toga 
donijelo slijedeću Odluku 

 da ne podržava predloženo formiranje građevinske čestice i mogućnost 
uređenja manjeg parkirališta na k.č.4175 i dio k.č.4173/1 k.o. Zamet.  

Isto se ne prihvaća zbog velikog broja zahtjeva naših sugrađana iz prethodnih 
godina, koji traže i čekaju svoj red temeljem javnog poziva građanima za 
predlaganje malih komunalnih uređenja prostora na Kantridi. 
Naglašavamo da se vlasnik navedenih katastarskih čestica nije javio sa 
prijedlogom za uređenje, stoga donosimo ovakvu Odluku. 
 
AD3 
 
Vijećnici  Višnja Jelenčić i Ljubo Martinović su obavili izvid 24.svibnja 2021.godine u 
Ulicama Creska i Pionirska te prenijeli  svoje mišljenje vijeću, koje je temeljem toga 
donijelo slijedeću Odluku 

 da ne podržava pokretanje postupka za uređenje k.č.1354/9 i 1352/12 k.o. 
Zamet, za javnu zelenu površinu-javni park Z1 /igralište Z2/ odmorište, vrt 
Z3. 

Isto se ne prihvaća zbog velikog broja zahtjeva naših sugrađana iz prethodnih 
godina, koji traže i čekaju na svoj red temeljem javnog poziva građanima za 
predlaganje malih komunalnih uređenja na prostoru Kantride. 
Naglašavamo da se vlasnik navedenih katastarskih čestica nije javio sa 
prijedlogom za uređenje, stoga donosimo ovakvu Odluku. 
 
AD 4 
 
Vijećnici su dobili i Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području MO Kantrida za 2020.godinu. 
 
AD5 
 
Pod točkom razno: 

a) Dunja Baković iz komunalnog sustava poslala je obavijest da će se prilikom 
obrade prioriteta MO Kantrida za 2022.g. uzeti u obzir problematika zadržavanja 
vode na igralištu parka u Ulici Ede Jardasa 

b) Vijećnici su dobili obavijest o otvaranju i uređenju obalne šetnice u dužini os 222 
metra na šetnici Milića Jardasa 

c) Rijeka promet poslao je obavijest o trenutnom asfaltiranju podloge u Ulici Bujska 
za koja su osigurana sredstva u iznosu od 180 tisuća kuna iz komunalnih 
prioriteta MO Kantrida. 

d) Vijećnici su se dogovorili oko održavanja programske aktivnosti :“Izbor najljepših 
okućnica i balkona na Kantridi u 2021.godini“, i imenovali stručnu komisiju za 
virtualni odabir i to u sastavu: Višnja Jelenčić, predsjednik, Dušanka Selihar, član, 
Enisa Mrkalj, član i Branka Komadina tajnica akcije. 

e) Vijećnici su donijeli Odluku o odustajanju od provedbe programske aktivnosti : 
“Ex tempore na Kantridi u 2021.godini“, zbog epidemioloških mjera koje su na 
snazi i ne dozvoljavaju veće okupljanje ljudi u zatvorenim prostorima. 
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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     

 

 

 


