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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/16-02/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  26.02.2016. 
            
                         
 

ZAPISNIK 
16. SJEDNICE VMO LUKA 

 
16. sjednica VMO Luka održana je 26.02.2016. (petak) 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: 

• Šaban Mahmutović, član pododbora 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Ljiljana Cvjetović, članica VMO 

 
Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 27.01.2016. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje izvješća o radu VMO Luka za 2015. godinu 
2. Informacija o Fiskalnoj odgovornosti 
3. Informacija sa sastanka u Službi županijske sanitarne inspekcije 28.01.2016. 
4. Informacija sa sastanaka u 1. Policijskoj postaji 10.02.2016. 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća podnijela je Izvješće o radu Vijeća MO Luka za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2015. godine. 

Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2015. godinu jednoglasno je 
usvojeno. 
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AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali s dokumentima vezanim za fiskalnu odgovornost Vijeća MO Luka, koje u 
ime Vijeća, potpisuje predsjednica VMO. Radi se o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti s popratnim 
sadržajima, što propisuje Zakon o fiskalnoj odgovornosti, s ciljem osiguranja i održavanja fiskalne 
odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Odredbe ovog 
zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, što uključuje i mjesne odbore.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i dokumentima 
koje u ime Vijeća potpisuje predsjednica Vijeća MO Luka.  . 
 
 
 
AD 3 
 
Predsjednica Vijeća informirala je prisutne o sastanku održanom u prostorijama Službe županijske 
sanitarne inspekcije, dana 28.01.2016. Sastanku su nazočili načelnik Službe g. Slaven Skender te 
predstavnici MO Luka Mirjana Karabaić, Dražen Kalanj i tajnica Davorka Milanović. Tema sastanka 
je bila zaštita stanara s područja MO od buke iz ugostiteljskih objekata, osobito noću. G. Skender 
je uputio predstavnike MO da pozovu građane da se pismeno ili usmeno obrate Službi kada imaju 
ovaj problem. Inspekcijske službe će po svakoj dojavi izaći na teren, a anonimnost prijavitelja je 
zagarantirana. Napomenuo je također da je za razdoblje od 01. svibnja do 30. studenog za 
prekomjernu buku nadležna Direkcija za komunalno redarstvo. Tajnica je sačinila promemoriju sa 
sastanka koja je vidljiva na web stranici MO Luka i dostavljena vijećnicima uz poziv na sjednicu.  
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju sa sastanka u uredu načelnika Službe županijske 
sanitarne inspekcije, g. Slavena Skendera.    
 
  
 
AD 4 
 
Dana 10. veljače 2016. održan je sastanak u uredu načelnika 1. PP. g. Marijana Perice. Osim g. 
Perice i predstavnika MO Luka Mirjane Karabaić, Dražena Kalanja i tajnice Davorke Milanović, 
sastanku su prisustvovali i Jasminko Mušan, pomoćnik načelnika, Vladimir Turk, voditelj Sektora 
policije i Antonija Ferenčak, policijska službenica za prevenciju.  Tema sastanka je bila zaštita 
građana od buke iz ugostiteljskih objekata, galame i devastacija posjetitelja istih, često maloljetnika 
u alkoholiziranom stanju. Gđa Karabaić je informirala Vijeća o obećanju da će za poidručje MO biti 
osiguran pojačani nadzor od strane kontakt policajca g. Žagara, s kojim će se vijećnici upoznati u 
narednih nekoliko dana. Osim toga Vijeće je upućeno da građanima prenese brojeve telefona na 
koje se mogu obratiti policijskim djelatnicima u slučaju bilo kakvih problema (335-234 ili 430-619). 
Tajnica je sačinila promemoriju sa sastanka koja je vidljiva na web stranici MO Luka i dostavljena 
vijećnicima uz poziv na sjednicu. 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju sa sastanka u uredu načelnika 1. Policijske postaje  
g. Marijana Perice. 
 
 
 
AD 5 
 

• Vijećnici su se upoznali sa dopisom (URBR 18/2016) koji je poštom dostavljen svim 
ovlaštenim osobama i ostalim građanima koji su prisustvovali na sastanku održanom u 
prostorijama MO Luka dana 18. studenog 2015. godine. Dopisom Vijeće upućuje građane 
kako reagirati i kome se obratiti za slučaj prekomjerne buke.  

Zaključak: 
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Vijećnici su primili na znanje i suglasni su sa sadržajem dopisa ovlaštenim osobama. 
 

• Što se tiče beskućnika koji se okupljaju u dijelu ulice Senjsko pristanište, upućen je dopis 
OGU za zdravstvo i socijalnu skrb (URBR 7/2016). Zaprimljen je i odgovor navedenog 
Odjela (URBR 17/2016.), a s ovim problemom vijećnici su upoznali i predstavnike 1. 
Policijske postaje na sastanku od 10.02.2016. Na istom sastanku predstavnici policije su 
dali informaciju da je dio beskućnika smješten u prihvatni centar na Drenovi. 

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju o poduzetim aktivnostima po pitanju beskućnika u 
ulici Senjsko pristanište.  
 

• Dana 01.02.2016. upućen je pismeni upit pročelnici OGU za komunalni sustav, o nastavku 
radova na sanaciji ulica Ivana Zajca i Adamićeve ulice (URBR 15/2016). U zaprimljenom 
odgovoru (URBR 19/2016), pročelnica informira Vijeće da će se odluka o realizaciji i 
dinamika realizacije zaključenih ugovora utvrditi tek po donošenju Državnog proračuna i 
Financijskog plana Hrvatskih cesta.  

Predsjednica Karabaić je kazala da se Vijeće po pitanju ulice Ivana Zajca sukobljava već sa 3 
Vlade, a pomaka nema. Oštećenja su sada već doista grozna. Što učiniti?? 
G. Kalanj predlaže da se uputi dopis novom ministru pomorstva, prometa i infrastrukture, Olegu 
Butkoviću. Uz dopis priložiti fotografije sadašnjeg stanja. 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju o poduzetim aktivnostima po pitanju sanacije ulice 
Ivana Zajca i Adamićeve ulice. Suglasni su da se Vijeće obrati novom ministru Olegu 
Butkoviću. 
 

• Elektronskom poštom zaprimljen je 19.02.2016. dopis g. Roberta Marušića, predstavnika 
stanara Adamićeve 6. G. Marušić se obratio mjesnom odboru sa prijedlogom da se u ulici 
Ivana Zajca obilježi pješački prijelaz od tržnice prema Circolu, obzirom da većina građana 
tamo prelazi ulicu bez obzira na postojeći pothodnik. Prijedlog je proslijeđen stručnim 
službama u OGU za komunalni sustav (gđa. Novka Ječmenica-Spasović) s molbom da se 
prijedlog razmotri i Vijeću dostavi stručno mišljenje. Do početka ove sjednice nije zaprimljen 
odgovor nadležnih gradskih službi. 

Zaključak: 

Po zaprimanju mišljenja nadležnih stručnih službi uputit će se odgovor g. Marušiću.   
 

• Predsjednica Vijeća je upoznala prisutne sa upućenim dopisima na koje još nije zaprimljen 
nikakav odgovor: 

 - Konzervatorski odjel u Rijeci – URBR 75/05.10.2015., predmet: Uređenje poslovnih prostora u 
zgradama zaštićene povijesne urbanističke cjeline Grada Rijeke i nepokretnim spomenicima 
kulture 

 - Lučka uprava Rijeka / Luka Rijeka – URBR 3/2016 od 08.01.2016., predmet: Oštećenje 
prometnog traka u luci Porto Baroš 

 - OGU za gospodarenje imovinom – URBR 7/2016 od 13.01.2016., predmet: Dostava Promemorije 
sa sastanka od 15.09.2015. između KD ViK-a, OGU za komunalni sustav i MO Luka, trgovačkom 
društvu Tržnice Rijeka d.o.o. 

 - Rijeka plus d.o.o. – URBR 8/2016 od 21.01.2016., predmet: Održavanje parkirališnog prostora na 
području Senjskog pristaništa. 

 Temeljem zaključka sa prethodne sjednice još je potrebno uputiti dopis Lučkoj upravi Rijeka kojim  
će se ukazati na potrebu sanacije šetnice na rivi uz ulicu Riva Boduli, te predložiti postavljanje 
klupe uz privezišta za jahte. 

 Gđa. Karabaić je također informirala prisutne da je u dogovoru sa g. Šimatovićem (Ogu za 
komunalni sustav) započelo temeljito pranje Verdieve ulice, a uskoro će se početi i sa čišćenjem 
slivnika na području tržnice. 

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informacije predsjednice.  Odlučeno je da se upute požurnice 
za dopise na koje nije zaprimljen odgovor duže od mjesec dana. 
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• Što se malih komunalnih zahvata tiče, Vijeće je na prošloj sjednici odlučilo poslati upit u 
OGU za komunalni sustav. Dopis još nije poslan, a tajnica je informirala Vijeće o upitu 
novinarke Novog lista, Ljiljane Hlača, (e-mail od 24.02.2016.) koja od Vijeća traži 
informacije: s koliko sredstava namijenjenih komunalnim prioritetima raspolaže MO Luka, 
koliko je zahvata realizirano, ako je realizacija izostala pita tko je za to kriv i dovodi u pitanje 
smisao malih komunalnih zahvata ukoliko se oni ne odrađuju u godini za koju su predloženi 
od strane mjesnih odbora. Nakon rasprave zaključeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

U ponedjeljak 29.02.2016. predsjednica VMO Luka će kontaktirati  gđu. Ljiljanu Hlača vezano 
za njen upit o malim komunalnim zahvatima iz 2015. godine.  
  

• G. Dražen Kalanj predlaže da se ponovo pokrene pitanje prometa u ulici Riva Boduli. 
Obzirom da silna prepiska nije polučila rezultate, smatra da bi se trebalo ponovo sazvati 
sastanak s ovlaštenim osobama ili zbor građana, na koji bi se pozvali i novinari. Sastanak bi 
se dobro pripremio, ljudima prezentirala trenutna situacija i prijedlog rješenja, te zatražilo 
eventualno potpisivanje peticije.  

Zaključak: 

Nakon što je razmotren, prijedlog g. Kalanja o organizaciji zbora građana je prihvaćen. Zbor 
građana bi se sazvao krajem ožujka ili u prvoj polovici travnja 2016.   
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Luka 
 

Davorka Milanović Mirjana Karabaić 
 


