
 1/4 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/15-02/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  25.11.2015. 
            
                         

ZAPISNIK 
13. SJEDNICE VMO LUKA 

 
13. sjednica VMO Luka održana je 25.11.2015. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama 
MO Luka, Verdieva 11. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO 
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO 
• Vinko Brajković, član VMO 
• Mladen Pantar, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

•  
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Ljiljana Cvjetović, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 20.10.2015. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje obrađenih prioriteta za 2016. godinu 
2. Osvrt na održan sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara od 18.11.2015. 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Vijećnici su razmotrili, obrađene prijedloge prioriteta za 2016. godinu od strane OGU za komunalni 
sustav, dostavljene zajedno sa procijenjenim troškovima izvedbe. Ukupna procijenjena vrijednost 
svih predloženih zahvata iznosi 130.000,00 kn, a Mjesni odbor Luka ima na raspolaganju 
83.000,00 kn. Nakon detaljne analize po predloženim stavkama, Vijeće je odlučilo kako slijedi u 
zaključku. 
Zaključak: 

- U dogovoru sa Rijeka prometom d.d. (Kurilić), za 2.000,00 kn umanjuje se vrijednost 
prijedloga pod točkom 1. "Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 2 do kućnog 
broja 6"  
- Vijeće MO Luka odustaje od prijedloga prioriteta za 2016. navedenog pod točkom 2. 
"Sanacija istočnog dijela nogostupa Ribarske ulice nasuprot kućnog broja 2 do spoja s 
mostom preko Mrtvog kanala", procijenjene vrijednosti 45.000,00 kn 
Slijedom navedenog, u prioritetima za 2016. godinu planiraju se zahvati prema tabeli: 
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R. 
br. 

NAZIV
Površi
na ili 

Napomene / 
prilozi

Nadležn
ost

Plan 2016. Komentar
Građe
vina

Hortik
ultura

RP
Naslov prije 

obrade

16
MO LUKA 
UKUPNO:

MO 83.000,00 Čobić Parac Kurilić MO
MO LUKA 
UKUPNO:

1

Sanacija 
nogostupa u Ulici 
Riva od kućnog 
broja 2 do kućnog 
broja 6

Fotografija 1 / 
Iz viška 
sredstava 
2014. 
osigurano 
22.700,00 kn. 

RP 28.000,00

iznos 
umanjen u 
dogovoru sa 
Rijeka 
prometom 
(Kurilić)

Kurilić

Nastavak 
sanacije 
nogostupa u ulici 
Riva od kućnog 
broja 2 do 6

4

Sanacija 
nogostupa u 
Veslarskoj ulici kod 
kućnog broja 8 

fotografija 4 RP 15.000,00 Kurilić

Uređenje 
nogostupa u 
Veslarskoj ulici 
kod kućnog broja 
8 

6

Sanacija kolnika u 
Zagrebačkoj ulici 
od kućnog broja 9 
do kućnog broja 13

fotografija 7 
(mail Daina 
Glavočić)

RP 10.000,00 Kurilić

Uređenje 
površine koja čini 
pristup dvorištu 
zgrada 
Zagrebačka 9 do 
13 do pokretnih 
vrata

7. 
MO 
nakn
adno 
doda

o

Uređenje dijela 
nogostupa Trninine 
ulice uz zapadni 
dio Kazališnog 
parka

fotografija 8 RP 30.000,00 Kurilić

 
 
AD 2 
 
Vijećnici su se osvrnuli na održani sastanak s ovlaštenim osobama u prostorijama MO Luka 
18.11.2015.  
G. Pantar je pohvalio predsjednicu, Mirjanu Karabaić za odlično vođenje sastanka.  
Gđa. Krabaić sastanak ocjenjuje vrlo korisnim. Većina istaknutih problema bili su i vijećnicima 
poznati i očekivani, a neki, kao na primjer prometovanje teretnjaka i šlepera Adamićevom, su malo 
iznenadili Vijeće. Kroz raspravu se stalno provlačilo pitanje: imaju li stanari kao većinski vlasnici 
zgrada ikakvo pravo odlučivanja kod iznajmljivanja prostora u zgradi? 
G. Brajković kaže da je svatko imao priliku iznijeti svoj problem, što smatra dobrim. Navodi primjer 
prijateljice sa Jelenja koja je prije otvaranja lokala morala dobiti odgovarajuće suglasnosti i 
napraviti i te kakvu izolaciju, a njega kao predstavnika stanara nitko nije ništa pitao.   
G. Kalanj misli da je dobro da se Vijeće predstavilo građanima, da im je dalo priliku da iznesu 
probleme i požale se. Drži korisnim održavanje sastanka jer Vijeće sada može očekivati da im 
ovlaštene osobe svojim potpisima pruže podršku, kada se za neki problem bude trebalo "izboriti" 
kod nadležnih službi. Isto tako u nekolicini vidi potencijal za suradnju i u drugim aktivnostima 
Vijeća. G. Kalanj se osvrnuo i na Odbor za mjesnu samoupravu. Smatra da Vijeće od odbora ne 
treba pomoć pri organizaciji sastanaka sa nadležnim gradskim i komunalnim službama, jer je 
Vijeće to već u prošlosti mnogo puta samostalno organiziralo i tu ne treba pomoć. Od Odbora 
očekuje da se pojedini problemi koje Vijeće duže vrijeme ne uspije riješiti, iznese na Gradskom 
vijeću. Smatra da bi nakon održanog sastanka trebalo uputiti dopise odgovarajućim službama po 
svim istaknutim pitanjima, kako bi na slijedećem sastanku građanima mogli referirati o poduzetom. 
Predlaže također da se sastanci s ovlaštenim predstavnicima organiziraju u kontinuitetu svaka 3 – 
4 mjeseca. Obzirom na najčešće iznesen problem buke i neprimjerenog odlaganja otpada 
(ostataka hrane i ulja) od strane ugostiteljskih objekata, razmišlja da bi možda bilo bolje organizirati 
sastanak sa predstavnicima sanitarne inspekcije. Naime, ako Vijeće u dopisu ne navede jedan 
lokal i za njega zatraži inspekcijski nadzor, već se generalno obrati za sve problematične lokale 
istaknute na sastanku, očekuje da bi na takav dopis mjesni odbor mogao zaprimiti kakav uopćen 
odgovor od kojega neće imati nikakve koristi.  Isto tako predlaže sastanak s načelnikom 1. 



 3/4 

policijske postaje, , Marijanom Perica, na kojem bi Vijeće ukazalo na izostanak policijskih ophodnji 
u kvartu. Postavilo bi se i pitanje kontakt policajca, kojeg je nekada ovaj mjesni odbor imao 
(Agatić), a sada ga očito više nema. 
  
Zaključak: 

Nakon diskusije Vijeće je odlučilo: 
1. Organizirati će se sastanak sa predstavnicima sanitarne inspekcije. 
2. Organizirati će se sastanak s načelnikom 1 policijske postaje, Marijanom Perica. 
3. Uputit će se dopisi svim nadležnim službama po pitanjima istaknutim na sastanku s 

ovlaštenim predstavnicima stanara održanom 18.11.2015.  
 
 
AD 3 
 

• Vezano za oštećenja na pješačkim koridorima u kvartu koji zahtijevaju hitnu sanaciju, te 
oštećenjima na Gatu Karoline Riječke zaprimljeni su odgovori:  

- Rijeka prometa d.d. (URBROJ 85/2015) 
- Lučke uprave Rijeka (URBROJ 84/2015) 
Zaključak: 

Vijeće je primilo na znanje zaprimljene odgovore. Pratit će se obećana postupanja i zahvati 
na terenu i ovisno o tome reagirati.  
 

• Jedan od zaključaka sa sastanka u Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. održanog 15.09.2015., na 
temu plavljenja područja tržnice bio je i preispitivanje modela čišćenja površina po dnevnom 
zatvaranju tržnice na način da se minimalizira ispiranje organskog otpada u sustav 
odvodnje.  

Gđa. Tamara Pavlović je mailom od 30.09.2015. o tome obavijestila gđu. Erminu Brdar u OGU za 
gospodarenje imovinom s molbom, da Promemoriju sa sastanka u ViKu, dostavi Tržnicama Rijeka i 
na znanje MO Luka, kako bi se riješio problem čišćenja tržnice nakon radnog vremena, kada se 
krupni otpad ispire u slivnike oborinskih voda. Do početka ove sjednice mjesni odbor nije zaprimio 
nikakav dopis po ovom pitanju.    
Zaključak: 

Vijeće će putem e-maila uputiti upit gđi. Tamari Pavlović i zatražiti informaciju o (ne) 
upućenom dopisu na adresu Tržnica Rijeka d.o.o. i na znanje MO Luka. 
 

• Sukladno zaključcima sa 11. sjednice održane 28.09.2015. dana 05.10.2015. upućeni su 
dopisi: 

- OGU za gospodarenje imovinom – s predmetom "Zaštita stanara od imisija iz ugostiteljskih 
objekata – zakupnika gradskih prostora" (URBROJ 75/2015) 

- Konzervatorskom odjelu u Rijeci – s predmetom "Uređenje poslovnih prostora u zgradama 
zaštićene povijesne urbanističke cjeline Grada Rijeke i nepokretnim spomenicima kulture" 
(URBROJ 75/2015).  

 Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor niti na jedan od navedenih dopisa.  
Zaključak: 

Uputit će se požurnice na adresu OGU za gospodarenje imovinom i Konzervatorkog odjela u 
Rijeci i zatražiti njihovo hitno očitovanje.  
 

• Temeljem zaključka sa prethodne, 12. sjednice VMO, pripremljen je odgovor 
Gradonačelniku po pitanju dvosmjernog prometovanja ulicom Riva Boduli, sadržaj kojeg su 
vijećnici prihvatili. 

Zaključak: 

Vijeće se složilo da se uputi odgovor Gradonačelniku po pitanju dvosmjernog prometovanja 
ulicom Riva Boduli. 
  
 
AD 4 
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Predsjednica VMO je informirala vijećnike o dopisu kojim se tri mjesna odbora Centar – Sušak, 
Luka i Školjić obraćaju pročelniku OGU za sport i tehničku kulturu sa zamolbom da se prije 
utvrđivanja financijskog plana za 2016. dodatno razmotre kriteriji i iznosi koji će se mjesnim 
odborima odobriti za njihove predložene sportske programe. 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje i suglasili se sa sadržajem dopisa.  

  
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Luka 
 

Davorka Milanović Mirjana Karabaić 
 


