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ZAPISNIK
15. SJEDNICE VMO LUKA

15. sjednica VMO Luka održana je 27.01.2016. (srijeda) s početkom u 11.00 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:
•
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 16.12.2015. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Osvrt na sastanak sa Odborom za mjesnu samoupravu
Tekuća komunalna problematika
Izvršenje prioriteta iz prethodnih godina
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijećnici su se osvrnuli na 22. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja se održala u
prostorijama MO Luka neposredno prije održavanja sjednice Vijeća. Radi se o tematskoj sjednici
na kojoj je razmatrana problematike prekomjernih imisija iz ugostiteljskih objekata na području
mjesnog odbora. Uz članove VMO Luka i Odbora za mjesnu samoupravu sjednici su bili nazočni
predstavnici Odjela gradske uprave za poduzetništvo, Odjela gradske uprave za komunalni sustav i
Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, dok se predstavnici Ureda državne uprave Službe za gospodarstvo, nisu odazvali. Prisutni se slažu da je tematska sjednica bila korisna.
Vijeće je, vezano za problematiku prekomjerne buke, za daljnje aktivnosti usmjereno na Direkciju
za komunalno redarstvo i Službu sanitarne inspekcije u Rijeci. G. Benac, pročelnik Odjela gradske
uprave za poduzetništvo otvorio je i neke nove smjernice za razmišljanje:
- izmjene ili dopune međuvlasničkog ugovora kojima bi suvlasnici zgrada bolje i detaljnije
regulirali međusobna prava i obveze, jer po postojećim ugovorima nitko nikoga nije dužan
pitati ili tražiti odobrenje ostalih suvlasnika za bilo kakve intervencije ili prenamjene
stambenog prostora.
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kao posljedica inicijative MO Luka, Grad bi, kao vlasnik prostora koji se daju u najam
ugostiteljima, ubuduće mogao povesti više računa o kvaliteti tehničke opremljenosti
prostora, ovisno o njegovoj namjeni.
Zaključak:
Tajnik Odbora, g. Vinko Randić sačinit će zapisnik sa sjednice i dostaviti u MO Luka.

AD 2
Vijećnici su se upoznali sa dopisima koji su upućeni kao posljedica sastanka sa ovlaštenim
osobama od 18.11.2015.:
- Direkciji za prometno redarstvo (1/2016) – vezano za nepropisno parkiranje u zapadnom
dijelu ulice Matije Gupca. Zaprimljen je i odgovor Direkcije (9/2016) koji je proslijeđen g.
Juraju Buneti, Matije Gupca 19.
- Lučkoj upravi Rijeka i Luci Rijeka (3/2016) – vezano za oštećenje prometnog traka u luci
Porto Baroš
- KD-u vodovod i kanalizacija /4/2016) – vezano za čišćenje oborinskog kanala na nogostupu
u Demetrovoj ulici ispred kućnih brojeva 2, 4 i 6. Nedugo nakon što je dopis upućen
oborinski kanal je očišćen.
- 1. Policijskoj postaji (5/2016) – upućen je zahtjev za održavanje sastanka
- Službi županijske sanitarne inspekcije (6/2016) - upućen je zahtjev za održavanje sastanka.
Sastanak je dogovoren sa načelnikom Službe, g. Slavenom Skenderom za 28.01.2016. s
početkom u 9.00 sati.
- Rijeka plusu d.o.o. (8/2016) – vezano za održavanje čistoće na prostoru parkirališta na
Senjskom pristaništu
Ostali upućeni dopisi:
- OGU za imovinu (7/2016) – vezano za (ne) dostavu Promemorije sa sastanka u KD
vodovod i kanalizacija od 30.09.2015., po nalogu gđe. Tamare Pavlović, Ogu za komunalni
sustav
- OGU za zdravstvo i socijalnu skrb (7/2016) – vezano za zaštitu i pomoć ugroženim
građanima, beskućnicima čiji je boravak očit uz skladišne prostore na Senjskom pristaništu.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje i suglasni su sa sadržajem upućenih dopisa.

AD 3
U 2015. godini nije izvršen niti jedan zahvat temeljem prijavljenih malih komunalnih zahvata. Nakon
kraće rasprave dogovoreno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Uputit će se upit i zahtijevati objašnjenje zbog neizvršenih zahvata OGU za komunalni
sustav i Rijeka prometu d.o.o., te na znanje Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

AD 4
Predsjednica Vijeća upoznala je prisutne sa uplaćenom donacijom Lučke uprave Rijeka u iznosu
2.000,00 kn.
Zaključak:
Uputit će dopis kojim će Vijeće Lučkoj upravi Rijeka zahvaliti na donaciji.
G. Dražen Kalanj ima dva prijedloga:
- obilaskom terena uočio je brod Uragan koji je vezan na lukobranu nedaleko zgrade
Dezinsekcije. Obzirom da se radi o brodu koji predstavlja svojevrsni spomenik pomorskoj
tradiciji, g. Kalanj smatra da bi ga bilo dobro i primjereno osvijetliti. Predlaže da se Vijeće s
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takvim prijedlogom obrati Gradu Rijeci, Lučkoj upravi Rijeka i Turističkoj zajednici grada
Rijeke.
na sada uređenoj šetnici na rivi uz privezišta za jahte nedostaje klupica. G. Kalanj predlaže
da se Vijeće obrati nadležnim službama i zahtjeva postavu nekoliko klupica duž šetnice.

Zaključak:
Vijećnici su poduprli oba prijedloga g. Kalanja.

Sjednica je završila u 12.00 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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