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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/16-02/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  21.04.2016. 
            
                         
 

ZAPISNIK 
18. SJEDNICE VMO LUKA 

 
18. sjednica VMO Luka održana je 21.04.2016. (četvrtak) 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 
• Ivan Marović, član pododbora 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 30.03.2016. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na Zbor građana od 13.04.2016. 
2. Komunalni prioriteti za 2017. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika: 

- upućeni i zaprimljeni dopisi 
- ostalo 

4. Pripremne aktivnosti za Dane MO 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća se osvrnula na Zbor građana koji se održao 13.04.2016. u prostorijama MO 
Luka. Smatra da je novinar Novog lista dobro i temeljito odradio posao. Očito je konzultirao i 
gradske službe prije objave članka 18.04.2016. Nije zadovoljna objavljenim odgovorom Rijeka 
prometa i rješenjima koja se u članku spominju, a o tijesnoj suradnji s Mjesnim odborom da se i ne 
govori. Smatra da se po prikupljenim potpisima na peticiji treba ići s daljnjim aktivnostima kako je 
bilo planirano. Sukladno dogovoru na zboru, ovlaštenim predstavnicima stanara date su peticije 
kako bi ih potpisali i stanari koji nisu bili prisutni na zboru s rokom do kraja travnja. Isto tako uputit 
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će se dopis Vijećima svih mjesnih odbora i zatražiti njihova potpora Vijeću MO Luka. 
G. Dražen Kalanj se slaže s predsjednicom i predlaže slanje zahtjeva osnaženog potpisanom 
peticijom i eventualnom potporom mjesnih odbora Gradonačelniku, Gradskom vijeću putem svih 
klubova političkih stranaka i Odbora za promet, OGU za komunalni sustav, Luci Rijeka i Lučkoj 
upravi Rijeka. 

Zaključak: 
Vijećnici su suglasni da se aktivnosti za povrat dvosmjernog prometovanja u Ulici Riva 
Boduli nastave kako je bilo planirano.  
Zapisnik sa zbora građana dostaviti će se svima koji su bili prisutni na zboru. 
 
 
AD 2 
 
Javni poziv građanima na predlaganje projekata uređenja svojih kvartova u 2017. godini (prioriteti) 
objavljen je u Novom Listu i na web stranicama Grada i mjesnih odbora 01.04. i traje do 22.04. 
Predsjednica Vijeća je pročitala zaprimljene prijedloge građana koji se odnose na MO Luka. Radi 
se uglavnom o općenitim, većinom nekonkretnim prijedlozima, te često velikim strateškim 
projektima koji ne spadaju u domenu malih komunalnih zahvata. Sugerira vijećnicima da i sami 
obiđu kvart, kako bi na slijedećoj sjednici sastavili listu prijedloga, uključujući i prijedloge građana 
koji se tu mogu uvrstiti. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o prijedlozima građana. Lista prioriteta za 2017. 
godinu  definirati će se na slijedećoj sjednici. 
 
 
AD 3 
 
Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim dopisima: 

• Konzervatorski odjel u Rijeci (urbroj 38/2016) – odgovor je stigao u ožujku 2016., tek nakon 
dostavljene požurnice, a upit MO Luka im je poslan još u listopadu 2015.  

Odgovor je općenit, zadovoljena je forma, ali se ne nazire volja za bilo kakvom suradnjom, smatra 
predsjednica. Prisutni se slažu. 

• MPPI (urbroj 43/2016) – trajna sanacija oštećenja kolnika i kolosjeka u Ulici Ivana Zajca je 
predviđena u drugoj fazi uređenja, u kojoj sudjeluju Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, HŽ 
infrastruktura d.o.o. Zagreb i KD vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. Sporazum o 
reguliranju odnosa između tri navedena investitora je potpisan i u tijeku je potpisivanje I. 
dodatka Sporazumu. Radovi su u nacrtu Plana investicijskog održavanja Hrvatskih cesta, 
koji je u fazi donošenja i tek po njegovu donošenju donijeti će se odluka o realizaciji. 

Upućeni dopisi: 
• Direkcija za komunalno redarstvo (urbroj 37/2016) – zahtjev za provođenjem inspekcijskog 

nadzora nad zgradom Demetrova 1, zbog oštećenja južnog dijela fasade, koja predstavlja 
opasnost za ljude i vozila na Senjskom pristaništu.  

Još uvijek nisu zaprimljeni odgovori na upućene dopise: 
• 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 
• 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.  
 

• Sukladno dogovoru sa g. Šimatovićem, započelo je čišćenje slivnika na području tržnice. 
Tajnica je upoznala vijećnike sa informacijom g. Grbelje (ViK): Akcija čišćenja se provodi 
ovaj tjedan u noćnim satima s početkom u 22.00 sata. Djelatnici ViK-a su na terenu uočili 
da su slivnici zapunjeni s materijalom od pranja površina s tržnice.  

Predsjednica Vijeća pita da li će se tu stati ili će se zahtijevati čišćenje i sjeverno od ulice Ivana 
Zajca? Nakon kratke diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.   
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Zaključak: 

Vijeće će zahtjevati od OGU za komunalni sustav da se očiste i ostali slivnici na području 
MO Luka, sjeverno od Ulice Ivana Zajca.  

 
• G. Mladen Pantar – dvije posude za dnevni (ostali) otpad na spoju Zagrebačke i Wenzelove 

ulice su dotrajale (šuplje). Trebalo bi zahtijevati od Čistoće da ih zamjeni novima.  
Zaključak: 

Uputit će se dopis Čistoći i zahtijevati zamjenu dviju posuda za komunalni otpad na spoju 
Zagrebačke i Wenzelove, novima.  
 

• G. Šaban Mahmutović – ponovo je oštećen drveni mostić prema putničkom terminalu.  
Zaključak: 

Tajnica će izvršiti izvid na terenu, fotografirati oštećenje, nakon čega će se uputiti dopis 
nadležnoj službi sa zahtjevom za sanaciju.   
 

• Članovi ŠRD Luben su ukazali tajnici na oštećenje kolnika u Ribarskoj ulici. Radi se o 
udubljenju u koje se za vrijeme kiše nakuplja voda. Prometujući tom površinom vozila 
kotačima upadaju u udubljenje, a voda šprica po vratima, koja zbog toga trunu.  

Zaključak: 

Tajnica će izvršiti izvid na terenu, fotografirati oštećenje, nakon čega će se uputiti dopis 
nadležnoj službi sa zahtjevom za sanaciju.   
  
 
AD 4 
 
Pripreme za Dane MO Luka su u tijeku.  
Mali nogomet: 

• prijave su u tijeku 
• ekipa MO Luka – još nije prijavljena 
• Propozicije s pravilnikom su dostavljene mjesnim odborima 

Udičarenje: još se čeka potvrda Lubena za 29.05.2016. 
Likovni sustreti: 

• pozivi školama i voditeljicama poslani su e-mailom 13.04.2016. zajedno s Pravilnikom  
 
 
AD 5 
 

• Predsjednica je informirala Vijećnike o uređenju Klobučarićevog trga ispred OŠ Nikola 
Tesla. Na poziv te škole odazvala se prezentaciji koja se održala 20.04.2016., a na kojoj je 
predstavljen projekt uređenja školskog trga, kroz program Riječkog lokalnog partnerstva.  
 

• Tajnica je informirala vijećnike o molbi udruge SOS telefon – Grad Rijeka, da im se omogući 
korištenje još jedne prostorije („male sale“), obzirom da su im aktivnosti u porastu. Dvije 
male prostorijice koje koriste, nisu im više dovoljne. 

Zaključak: 

Vijeće nije suglasno da se prostorija („mala sala“) bilo kome da na korištenje. Ona je 
potrebna Vijeću za provođenje programskih aktivnosti, a tamo je pohranjena i arhiva 
mjesnog odbora.   
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Luka 
 

Davorka Milanović Mirjana Karabaić 
 


