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ZAPISNIK
14. SJEDNICE VMO LUKA

14. sjednica VMO Luka održana je 16.12.2015. (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
• Ljiljana Cvjetović, članica VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Šaban Mahmutović
• Ivan Marović
• Žarko Mataja-Mafrici
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 25.11.2015. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Financijskog plana za 2016. godinu
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO predočila je prisutnima Financijski plan za 2016. godinu, koji je izrađen
temeljem usvojenih programskih aktivnosti Vijeća MO Luka za 2016. godinu.
Zaključak:
Nakon što je razmotren, Financijski plan Vijeća MO Luka za 2016. godinu jednoglasno je
usvojen.

AD 2
Predsjednica Vijeća je objasnila prisutnima da se zbog organizacije programskih aktivnosti Vijeća u
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studenom i prosincu o.g. (prirema Bulletina, organizacija dočeka Djeda Mraza, organizacija
Novogodišnjeg koncerta) nisu stigli pripremiti i poslati dopisi vezani uz komunalnu problematiku i
održan sastanak sa predstavnicima stanara, dogovoreni na prošloj sjednici, pa će se oni uputiti
početkom slijedeće godine.
a) Gđa. Karabaić je upoznala vijećnike s e-mailom g. Kurilića (Rijeka promet d.d.) kojim
obavještava Mjesni odbor o razlici sredstava po prioritetima iz 2015. godine. G. Kurilić
navodi da se nakon provedenih postupaka te shodno ugovorenim radovima pojavila razlika
od 17.600,00 kn, koju je potrebno utrošiti u ovoj godini.
Zaključak:
Nakon kraće rasprave Vijeće je odlučilo da se sredstva u visini 17.600,00 kn utroše na
sanaciju nogostupa u Scarpinoj ulici ili na Jelačićevom trgu uz ulaz u Autotrolej, ovisno o
veličini površine.
b) Vijeće je raspravilo o upućenim dopisima na koje nisu zaprimljeni odgovori već duže od 60
dana:
- Konzervatorski odjel u Rijeci – po pitanju uređenja poslovnih prostora u zgradama
zaštićene povijesne urbanističke cjeline Grada Rijeke i nepokretnim spomenicima
kulture
- OGU za gospodarenje imovinom – pitanje zaštite stanara od imisija iz ugostiteljskih
objekata – zakupnika gradskih prostora
Zaključak:
Nakon kraće rasprave Vijeće je odlučilo da se ponovo obrati na navedene adrese upute
požurnice.
c) U skladu s e-mail prepiskom između Tamare Pavlović (OGU za komunalni sustav) i Ermine
Brdar (OGU za gospodarenje imovinom), vezano za problem čišćenja tržnice i krupnog
otpada koji se ispire u slivnike, MO Luka je očekivalo dopis (na znanje) koji je OGU za
gospodarenje imovinom trebao uputiti Tržnicama Rijeka d.o.o. Međutim, takav nikada nije
zaprimljen, a isto tako MO nije dobio nikakvo obrazloženje ne slanja.
Zaključak:
Vijeće će od Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom zatražiti objašnjenje ne
slanja dopisa Tržnicama Rijeka d.o.o.
AD 3
Gđa. Karabaić je upoznala Vijeće sa zamolbom Centra za društvena istraživanja "Analitika" iz
Sarajeva koji se obratio Odjelu za gradsku samoupravu i upravu za intervju u okviru istraživanja o
mjesnim jedinicama upravljanja na razini zajednice u Hrvatskoj. U sklopu istraživanja zamoljeno je i
nekoliko mjesnih odbora za intervju, pa se na prijedlog Direkcije za mjesnu samoupravu odazvala
pozivu. Intervju će se obaviti 17.12.2015. godine
Zaključak:
Vijeće je primilo na znanje informaciju predsjednice.

Sjednica je završila u 19.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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