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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/16-02/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30.03.2016. 
            
                         
 

ZAPISNIK 
17. SJEDNICE VMO LUKA 

 
17. sjednica VMO Luka održana je 30.03.2016. (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, član pododbora 
• Žarko Mataja-Mafrici, član pododbora 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 26.02.2016. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacija sa sastanka u Uredu državne uprave, Službe za gospodarstvo, od 

17.03.2016. 
2. Informacija sa sastanaka sa predstavnicima 1. Policijske postaje od 18.03.2016. 
3. Tekuća komunalna problematika: 

- upućeni i zaprimljeni dopisi 
- Zbor građana 
- ostalo 

4. Pripremne aktivnosti za Dane MO 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća informirala je prisutne o sastanku održanom 17.03.2016. u uredu voditeljice 
Službe za gospodarstvo pri Uredu državne uprave u Rijeci. Radi se o posljednjem u nizu 
sastanaka održanih na inicijativu Vijeća MO Luka, a vezano za temu buke iz ugostiteljskih 
objekata, koja je istaknuta kao veliki problem stanovnika s područja Mjesnog odbora Luka, na 
sastanku sa ovlaštenim predstavnicima stanara održanom 18.11.2015. u MO Luka. Voditeljica 
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Službe, gđa. Gordana Petrinić objasnila je predstavnicima MO Luka postupak izdavanja Rješenja o 
minimalnim tehničkim uvjetima koje ugostitelji moraju poštivati za vrijeme obavljanja djelatnosti i 
uputila ih na inspekcijske službe kojima se treba obratiti za slučaj kršenja istih. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informacije sa održanog sastanka u Uredu državne uprave, 
Službi za gospodarstvo od 17.03.2016., a promemorija sa istog dostavljena je uz poziv na 
sjednicu.  
 
 
 
AD 2 
 
Sukladno dogovoru na sastanku od 10.02.2016. u 1. Policijskoj postaji, Mjesnom odboru Luka 
dodijeljen je kontakt policajac Bojan Žagar. Predsjednica Vijeća informirala je prisutne da se dana 
18.03.2016. u MO Luka održao kratki sastanak sa policijskom službenicom za prevenciju, gđom. 
Antonijom Ferenčak i kontakt policajcem Bojanom Žagarom. Sastanak je održan s ciljem 
upoznavanja g. Žagara kojemu je ukratko iznesena problematika mjesnog odbora vezana za buku 
iz ugostiteljskih objekata i remećenje mira od strane posjetitelja istih, osobito vikendom u noćnim 
satima. Na sastanku je g. Žagar je istaknuo da se centar grada uredno obilazi zajedno sa 
komunalnim redarom, ali se još uvijek ne primjenjuju kaznene odredbe (500 kn za konzumiranje 
alkohola na javnom mjestu), koje je donio Grad Rijeka još prije 2 godine.  
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Pitanje o broju izrečenih kazni za konzumaciju alkohola na javnom mjestu temeljem Odluke 
Grada Rijeke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, sa 8. sjednice Geadskog 
vijeća od 27.03.2014. godine, postaviti će se na aktualnom satu pred sjednicu Gradskog 
vijeća u travnju 2016.  
 
 
 
AD 3 
 
Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim dopisima: 

• Luka Rijeka (urbroj 30/2016) – sanirati će se oštećenja prometnog traka u luci Porto Baroš. 
Tajnica je proslijedila odgovor zainteresiranim građanima (Mihaljević i Dunato) koji su ovsj 
problem istaknuli na sastanku s ovlaštenim osobama od 18.11.2016. 

• Rijeka plus d.o.o. (urbroj 29/2016) – na zahtjev MO Luka očišćena je površina uz 
parkirališni prostor na Senjskom pristaništu 

• Dana 19.02.2016. g. Marušić, ovlaštena osoba Adamićeve 6, uputio je MO Luka prijedlog 
da se iznad pothodnika kod Circola ucrta pješački prijelaz, obzirom da već godinama 
pješaci ovdje prelaze ulicu Ivana Zajca na putu prema i sa tržnice. Pročelnica OGU za 
komunalni sustav dostavila je 24.03.16. elektronskom poštom odgovor u kojem se prijedlog 
odbija, jer nije u skladu s pravilima struke. 

Još uvijek nisu zaprimljeni odgovori na upućene dopise: 
• MPPI od 11.03.2016. (urbroj 28/2016) – zahtjev za hitnom sanacijom kolnika Ulice Ivana 

Zajca 
• Lučka uprava Rijeka od 02.03.2016 (urbroj 21/2016) – zahtjev za sanacijom šetnice 

parkirališnog prostora na rivi uz Ulicu Riva Boduli 
• OGU za komunalni sustav od 02.03.2016. (urbroj 22/2016) – Upit o izvršenju komunalnih 

prioriteta za 2015. godinu 
• Konzervatorski odjel u Rijeci od 02.03.2016. (urbroj 23/2016) – upit o uređenju poslovnih 

prostora u zgradama zaštićene povijesne urbanističke cjeline Grada Rijeke i nepokretnim 
spomenicima kulture 

• OGU za gospodarenje imovinom od 02.03.2016. (urbroj 25/2016) – upit o dostavi 
Promemorije sa sastanka od 15.09.2015. Tržnicama Rijeka 

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informacije o upućenim i zaprimljenim  dopisima.  
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• Sukladno zaključku sa prethodne sjednice dogovoren je datum za održavanje Zbora 
građana – 13.04.2016. u 18.00 sati. Tema zbora, prometni kaos u kvartu (ulicama oko 
gradske tržnice) građanima će se prezentirati slikovito uz pomoć projektora.  

Zaključak: 

Na zbor se neće zvati predstavnici nadležnih službi. Prezentatori će se dogovoriti do 
početka zbora, kao i priprema peticije koja bi se na zboru dala na potpis prisutnim 
građanima. 

 
• G. Dražen Kalanj je podsjetio na upitno stanje južne strane fasade zgrade u Senjskom 

pristaništu (adresa Demetrova 1) i naglasio zakonsku nadležnost komunalnog redarstva za 
ovaj problem. Nakon kratke diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

Uputit će se dopis Direkciji za komunalno redarstvo i zahtijevati inspekcijski nadzor na 
zgradi. 
 

• Tajnica je informirala Vijeće o predstojećim prijavama za male komunalne zahvate 
(prioritete) za 2017. godinu. Sutra, 01.04.2016. će biti objavljen Javni poziv građanima na 
web stranicama Grada Rijeke i u medijima.  

Zaključak: 

Vijećnici će i sami obići kvart i u tajništvo dostaviti prijedloge prioriteta za 2017. godinu. 
 
  
 
AD 4 
 
Pripreme za Dane MO Luka su u tijeku.  
Što se tiče malog nogometa dogovoreno je: 

• treba naći suradnike za organizaciju 
• formirati ekipu MO Luka 
• pregledati i korigirati Propozicije s Pravilnikom igre 

Udičarenje – g. Mladen Pantar će dogovoriti natjecanje s Lubenom za 29.05.2016. 
Likovni sustreti: 

• pregledati će se i korigirati Pravilnik  
• poslati će se pozivi školama 

 
 
AD 5 
 

• Predsjednica je upoznala Vijeće sa zahtjevom tvrtke Vital.med d.o.o. za korištenje prostora 
MO Luka. Predstavili su se kao firma iz Rijeke koja se bavi kvantnom dijagnostikom, te 
traže prostor u kojem bi obavljali takvu dijagnostiku svojim klijentima. Nakon kraće diskusije 
Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

Obzirom da tvrtka Vital.med d.o.o. u sudskom registru nije registrirana za obavljanje 
zdravstvene djelatnosti, a kvantna medicina do danas nije znanstveno dokazana, stav je 
Vijeća da se prostorije mjesnog odbora ne koriste za postupke kojima bi se građani tretirali 
metodama pretraga koje nemaju potvrdu službene medicine. U tom smislu upućen je 
odgovor na adresu elektronske pošte Vital.med d.o.o. dana 23.03.2016. 
 

• Žarko Mataja-Mafrici je istaknuo da su se dobivanjem kandidature za EPK 2020., Gradu 
Rijeci otvorile velike mogućnosti za realizaciju planiranih projekata, između ostalog i 
projekta obnove područja Delte i luke Porto Baroš. O tome je vodio neformalan razgovor s 
gradonačelnikom koji ga je informirao da za navedeni projekt postoji problem izvlaštenja 
područja, obzirom da se radi o pomorskom dobru. Savjetovao je konzultacije sa ravnateljem 
Lučke uprave, g.Mezakom. Kako g. Mataja-Mafrici i osobno poznaje g. Mezaka poziva 
predstavnike ne samo MO Luka, već i MO centar-Sušak i Školjić da mu se pridruže na 
sastanku kod g. Mezaka, kako bi se dobile sve informacije vezane za projekt uređenja Delte 
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i luke Porto Baroš. 

Zaključak: 

Vijećnici će razmisliti o prijedlogu g. Mataje-Mafricija i obavijestiti ga o odluci, a tajnica će o 
tome upoznati i Vijeće MO Centar-Sušak. 
 
 
 
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 
 


