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ZAPISNIK
10. SJEDNICE VMO LUKA

10. sjednica VMO Luka održana je 31.08.2015. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Dražen Kalanj, član VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Ljiljana Cvjetović, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 24.07.2015. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Zamjenica predsjednika VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila
slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Imenovanje nove članice Vijeća MO Luka, Ljiljane Cvjetović
Izbor novog predsjednika (zamjenika predsjednika) Vijeća MO Luka
Odluka o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO Luka
Komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Obzirom da je predsjednik VMO Luka Marko Mataja – Mafrici podnio ostavku, SDP Rijeka je
imenovao Ljiljanu Cvjetović sa kandidacijske liste za novog člana Vijeća MO Luka. Zamjenica
predsjednika, gđa Mirjana Karabaić pročitala je tekst svečane Prisege. Nakon što je prisegnula i
potpisala tekst Prisege, gđa. Ljiljana Cvjetović postala je član Vijeća MO Luka.
Kako bi se upoznala s radom u Vijeću, Ljiljani Cvjetović je uručen Poslovnik Vijeća MO Luka,
Pravila MO Luka i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO Luka.
Zaključak:
Dana 31. kolovoza 2015. gđa. Ljiljana Cvjetović postaje član Vijeća MO Luka.
AD 2
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Ostavkom Marka Mataje – Mafricija Vijeće je ostalo bez predsjednika, te su vijećnici pristupili
izboru novog predsjednika Vijeća MO Luka.
Gđa. Mirjana Karabaić pozvala je članove da podnesu prijedloge kandidata za predsjednika Vijeća.
Podneseni su slijedeći prijedlozi:
1. Prijedlog za kandidata Mirjanu Karabaić podnio je usmeno član Vijeća Dražen Kalanj.
Gđa. Mirjana Karabaić pozvala je članove Vijeća da glasuju o predloženom kandidatu dizanjem
ruku.
Nakon završetka glasovanja za kandidata Mirjanu Karabaić glasovalo je 5 članova Vijeća. Gđa.
Mirjana Karabaić utvrđuje da je većinu glasova svih članova Vijeća dobio kandidat Mirjana
Karabaić.
Zaključak:
Vijeće MO Luka donijelo je Odluku o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Luka: za
predsjednicu Vijeća jednoglasno je izabrana gđa. Mirjana Karabaić.
Izborom gđe. Mirjane Karabaić za predsjednicu, Vijeće ostaje bez zamjenika, pa su vijećnici
pristupili izboru zamjenika predsjednice.
Gđa. Mirjana Karabaić pozvala je članove da podnesu prijedloge kandidata za zamjenika
predsjednice VMO. Podneseni su slijedeći prijedlozi:
1. Prijedlog za kandidata Dražena Kalanja podnijela je usmeno predsjednica Vijeća, Mirjana
Karabaić.
Nakon završetka glasovanja za kandidata Dražena Kalanja glasovalo je 5 članova Vijeća. Gđa.
Mirjana Karabaić utvrđuje da je većinu glasova svih članova Vijeća dobio kandidat Dražen Kalanj.
Zaključak:
Za zamjenika predsjednice Vijeća MO Luka jednoglasno je izabran g. Dražen Kalanj.
AD 3
Obzirom na izmjene u članstvu i funkcijama, Vijeće je razmotrilo pitanje osoba koje će biti
ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora. Predloženi su:
1. Mirjana Karabaić, predsjednica Vijeća MO Luka
2. Dražen Kalanj, zamjenik predsjednika Vijeća MO Luka
Donesena je odluka kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima na
žiro računu Mjesnog odbora Luka.
AD 4
Što se aktualne komunalne problematike tiče, predsjednica je podsjetila vijećnike na sastanak kod
pročelnice Irene Miličević koji se održao sredinom lipnja. Ostala su otvorena dva pitanja, na
rješenje kojih se obvezala gđa. Miličević:
1. Donošenje odluke o zahtjevu Vijeća da se promet dijelom ulice Riva Boduli vrati na staro,
dvosmjerno prometovanje. Usprkos obećanju da će odluku donijeti 10-tak dana nakon
sastanka, što bi značilo krajem lipnja, prema posljednjem e-mailu od 27.08. očitovanje OGU
za komunalni sustav po ovom važnom pitanju, Vijeće može očekivati u "dogledno vrijeme".
2. Organizacija sastanka s ViK-om, vezano za problem plavljenja na području gradske tržnice i
moguće rješenje spajanjem istočnog i zapadnog sliva odvodnje u Zagrebačkoj ulici.
Predsjednica je zbog nove članice Vijeća gđe. Ljiljane Cvjetović detaljnije opisala dva navedena
problema i kronologiju obraćanja Vijeća nadležnim službama.
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
1. Zahtjev za dvosmjerno prometovanje ulicom Riva Boduli – Vijeće će pripremiti kratki
sažetak u obliku pitanja koje bi se postavilo na aktualnom satu na slijedećoj sjednici
Gradskog Vijeća
2. Problem plavljenja na području gradske tržnice - Vijeće će samostalno organizirati
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sastanak sa predstavnicima ViK-a.
Sukladno zaključku sa prethodne sjednice upućen je dopis Rijeka prometu d.d. vezan za sanaciju
nogostupa Trninine ulice uz zapadni zid Kazališnog parka (urbr 65/2015).
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje i suglasni su s tekstom dopisa.
Prema informaciji pročelnice Miličević, 2. faza uređenja Kazališnog trga, koja je predviđala i
uređenje nogostupa Trninine ulice u naredne dvije godine sigurno neće biti realizirana, te je
sukladno zaključku sa prethodne sjednice temeljito uređenje nogostupa Trninine ulice uz zapadni
dio Kazališnog parka, uvršteno kao dopuna liste Prioriteta za 2016. godinu.
Zaključak:
Vijećnici su suglasni sa dopunom liste Prioriteta za 2016. godinu u koju je uključeno
uređenje nogostupa Trninine ulice uz zapadni zid kazališnog parka.
AD 5
Predsjednica je informirala Vijeće o zahtjevu g. Davida Puharića za korištenje igrališta na Delti
dana 19.09. ili 26.09., ovisno o prognozi vremena, u svrhu održavanja turnira jadranske lige u
hokeju na rolama.
Zaključak:
Vijeće je suglasno da se odobri korištenje igrališta Delta u svrhu održavanja tunira u hokeju
na rolama 19.09. ili 26.09.2015. godine.
Pročitan je zahtjev Nade Grubiše za korištenjem dvorane MO Luka u rujnu 2015. za sastanke
grupe za meditaciju. Korištenje dvorane će se naplatiti.
Zaključak:
Vijeće je suglasno da se odobri korištenje dvorane uz plaćanje Nadi Grubiša sa svrhom
sastanaka za meditaciju.

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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