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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/16-02/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  15.06.2016. 
            
                         
 

ZAPISNIK 
20. SJEDNICE VMO LUKA 

 
20. sjednica VMO Luka održana je 15.06.2016. (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 
• Ivan Marović, član pododbora 
• Žarko Mataja Mafrici 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 18.05.2016. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na održane Dane MO Luka 
2. Informacija o dostavi materijala za Gradsko vijeće (Riva Boduli) 
3. Tekuća komunalna problematika: 

- upućeni i zaprimljeni dopisi 
- ostalo 

4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća se osvrnula na održane Dane MO Luka, u sklopu kojih su se održale priredbe 
iz područja kulture, zdravstva i sporta počevši od 21.05. do 05.06.2016. Zahvaljuje svima koji su 
pomogli da bi se uspješno organizirale sve planirane manifestacije.  
Likovni susreti – održani 21.05. Odazvalo se oko 70 djece. Ove su se godine likovni susreti 
organizirali bez odraslih slikara. Istaknula je, da dobar dio dječjih sudionika raste zajedno s 
manifestacijom, što posebno veseli i navodi na zaključak da su likovni susreti prepoznati u 
slikarskom miljeu. 
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Mjerenje tlaka i šećera – održano 25.05. Odazvalo se nešto više od 30 građana. 
Malonogometni turnir – održan 03. do 05. lipnja. Sudjelovalo 14 ekipa i to 13 ekipa mjesnih odbora 
i ekipa Grada, izvijestio je g. Kalanj. Turnir je protekao u redu, osim manjeg incidenta sa ekipom 
MO Pehlin, o čemu je obaviještena 3. PP i Direkcija za komunalno redarstvo.  G. Kalanj je istaknuo 
da je ovo programska aktivnost tri mjesna odbora: Luke, Centar – Sušaka i Školjića, koji broje 
ukupno 16 vijećnika. Međutim, broj vijećnika koji su sudjelovali u organizaciji turnira može se 
pobrojati na prstima jedne ruke i to je veliki nedostatak u organizacijskom smislu. Smatra da se 
treba dobro razmisliti kod prijavljivanja programa za 2017. godinu. Predlaže turnir u nekom manjem 
obimu, ekipe samo tri mjesna odbora ili organizacija kakvog sportskog događanja za djecu 
osnovnih škola Nikola Tesla i Centar. Zahvaljuje svima koji su se na bilo koji način uključili i 
pomogli u organizaciji. Sucima također. 
Udičarenje – održano 05.06. Sudjelovalo je 25 učesnika. Natjecanje je organizirano u suradnji sa 
ŠRD Luben i bilo dijelom FIUMARE, Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije.  

Zaključak: 
Vijećnici su se složili s iznesenim. Do jeseni će razmisliti o budućoj organizaciji 
malonogometnog turnira ili kakve druge sportske manifestacije. 
 
 
 
AD 2 
 
Vezano za zahtjev Vijeća za povrat dvosmjernog prometovanja ulicom Riva Boduli, predsjednica je 
informirala vijećnike o materijalima koji su, sukladno zaključcima sa prethodnih sjednica, dana 08. 
lipnja dostavljeni svim članovima Gradskog vijeća, s ciljem da ovo pitanje bude uvršteno u dnevni 
red slijedeće sjednice. Međutim, 14. lipnja zaprimljen je odgovor predsjednice Gradskog Vijeća 
kojim informira Vijeće MO Luka da rješenje ovog problema nije u nadležnosti Gradskog vijeća, te 
upućuje VMO Luka na nadležne gradske službe, što je izazvalo negodovanje vijećnika. 
G. Kalanj je ujedno izrazio nezadovoljstvo zbog korištenja ovog pitanja u političke svrhe. Naime na 
svojem facebook profilu g. Stefan Mataja Mafrici, prikazao je poduzete aktivnosti mjesnog odbora 
za povrat dvosmjernog prometovanja Rivom Boduli, svojim stranačkim zaslugama. Nakon 
kontakata s predsjednicom VMO Luka, sadržaj je doduše „skinut“ sa profila, ali g. Kalanj to smatra 
nedopustivim ponašanjem koje ubuduće u svakom slučaju treba spriječiti s obzirom da se u 
dosadašnjem radu ovog mjesnog odbora takvo ponašanje nije nikada dozvoljavalo niti su se u rad 
uključivale osobe koje bi na ovakav ili sličan način pokušale ostvariti svoje osobne ili stranačke 
interese.  
Gđa. Karabaić opravdanje za ovakvo ponašanje pripisuje nepromišljenošću i mladosti u okvirima 
modernih tehnologija, te smatra da ga treba uključiti u rad MO i poučiti ga. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informacije o upućenom materijalu članovima Gradskog vijeća 
i zaprimljenom odgovoru predsjednice Gradskog vijeća. Uputit će se dopis predsjednici 
Gradskog vijeća i izraziti negodovanje i neslaganje Vijeća sa iznesenim stavovima gradske 
vlasti. O daljnjim aktivnostima po pitanju ulice Riva Boduli Vijeće će donijeti odluku na 
slijedećoj sjednici.  
 
 
AD 3 
 

a) upućeni dopisi: 
- 3. Policijska postaja – zbog incidenta na malonogometnom turniru, dopisom 

(60/2016) je zatražen zapisnik po izvršenom očevidu 
b) zaprimljeni dopisi: 

- Tržnice Rijeka d.o.o. (62/2016) – u odgovoru ističu da čišćenje tržnice nastoje 
obavljati kvalitetno, a iznimne nepravilnosti će ispraviti. Što se prometnog kaosa tiče, 
na to ne mogu utjecati jer to pitanje nije u njihovoj nadležnosti.  

- Rijeka plus (61/2016) – za proširenje rasvjete na Senjskom pristaništu, upućuju na 
Grad Rijeku i TD Energo. Što se nedostatka parkirnih mjesta tiče, to pitanje biti će 
raspravljeno na sastanku planiranom za 16.06.2016. u prostorijama MO. 

- Pitanje oštećene fasade zgrade u Senjskom pristaništu – Lučka uprava Rijeka je 
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odgovorila (58/2016) da se objekt ne nalazi unutar lučkog područja. Luka Rijeka 
d.o.o. u odgovoru (57/2016) ističe da objekt nije u vlasništvu Luke Rijeka d.o.o., a ne 
nalazi se ni na području pomorskog dobra. Građevinska inspekcija je dopisom 
(63/2016) ustvrdila da se radi o oštećenju pročelja koje nije nosiva konstrukcija, te 
takvo oštećenje spada u nadležnost komunalnog redarstva. 

G. Pantar ukazuje da još uvijek nije zamijenjena posuda za „ostali“ otpad u Wenzelovoj ulici i moli 
da se zahtjev Čistoći ponovi. 

Zaključak: 
Vijećnici su se upoznali sa sadržajem zaprimljenih i upućenih dopisa. Još jednom će se 
uputiti zahtjev Čistoći za zamjenom posude za „ostali“ otpad u Wenzelovj ulici.  
 
  
 
AD 4 
 
G. Kalanj je predložio pokretanje inicijative za čišćenje Mrtvog kanala.  

Zaključak: 
Vijećnici će razmisliti o prijedlogu g. Kalanja i iznesti svoje stavove na slijedećoj sjednici.  
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Luka 
 

Davorka Milanović Mirjana Karabaić 
 


