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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/16-02/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  27.09.2016. 
            
                         

ZAPISNIK 
23. SJEDNICE VMO LUKA 

 
23. sjednica VMO Luka održana je 27.09.2016. (utorak) 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: 
• Žarko Mataja-Mafrici 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 31.08.2016. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

1. Informacija o Ulici Riva Boduli 
2. Tekuća komunalna problematika: 

- upućeni i zaprimljeni dopisi 
- primjedbe na koncesijski ugovor - tržnica 
- ostalo 

3. Razno 
- plan programskih aktivnosti za 2017. godinu 
- ostalo 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica je informirala vijećnike da je na adrese svih koji su prisustvovali zboru građana 
13.04.2016., upućen dopis s informacijama o poduzetim aktivnostima Vijeća po pitanju povrata 
dvosmjernog prometovanja Ulicom Riva Boduli. U dopisu je također data informacija o rasvjeti i 
čišćenju Senjskog pristaništa, mogućnosti korištenja alternativnih parkirališta, te najavljen sastanak 
na temu koncesije tržnice, obzirom da sadašnji koncesijski ugovor ističe u srpnju 2017. godine. 
Napomenula je također da na rujansku sjednicu Gradskog vijeća, nažalost pitanje Rive Boduli ipak 
neće biti uvršteno zbog izostanka pomoći dr.sc. Tee Čaljkušić-Mance, koja je najavila da zbog 
zdravstvenih problema mjesec dana neće biti u mogućnosti pružiti obećanu pomoć. Prenijela je i 
informaciju da predsjednik Vijeća MO Gornji Zamet, g. Marijan Perica očekuje uskoro svoje 
imenovanje za predsjednika Odbora za promet pri Gradskom vijeću. Voljan je po preuzimanju te 
dužnosti također pomoći vijećnicima MO Luka u njihovom nastojanju za rješavanje prometnog 
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problema u Ulici Riva Boduli. Gđa. Karabaić pomoć očekuje i od g. Hrvoja Burića koji je sada jedan 
od potpredsjednika Gradskog vijeća. Predsjednica se pita da li da Vijeće MO Luka svoje aktivnosti 
po pitanju Rive Boduli nastavi putem Odbora za promet ili da se obrate novinaru g. Marinku 
Glavanu, koji je vrlo korektno popratio zbor građana u travnju 2016.? 
G. Kalanj predlaže da se ide paralelno: putem Odbora postići da Gradsko vijeće donese preporuku, 
odluku ili zaključak da se u Rivi Boduli vrati dvosmjerno prometovanje, a ujedno pozove novinara 
na sastanak i zaintrigira ga se za ovaj problem.  

Zaključak: 
Vijeće je prihvatilo prijedlog g. Kalanja.   
 
 
 
AD 2 
 

• Vijećnici su raspravljali o zaprimljenom odgovoru Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav od 21.09.2016. (nakon e-požurnice) i Sanitarne inspekcije od 02.08.2016., vezano 
za onečišćenja i buku uzrokovanu velikom populacijom galebova u kvartu. 

Ostali subjekti kojima se Vijeće po ovom pitanju obratilo, a to su Veterinarska stanica Rijeka, 
Dezinsekcija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o., nisu se očitovali na upućen dopis. Sanitarna inspekcija je 
izjavila nenadležnost, a komunalni sustav vrlo ograničene mogućnosti djelovanja, koje se svode na 
održavanje urednosti spremnika za otpad, nadzor nad neprimjerenim odlaganjem otpada, 
eventualne potpore u edukaciji stanovništva o odlaganju otpada i slično. Nezadovoljni odgovorom i 
motivirani priloženim primjerom Grada Poreča koji već niz godina sustavno radi na kontroli i 
suzbijanju populacije galebova, Vijeće je odlučilo pokrenuti inicijativu na razini Grada i županije u 
izradi sličnog projekta uz uključenje veterinarske sruke. Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u 
zaključku. 

Zaključak: 
� Gđi. Larisi Grgić, koja je inicirala problem, Vijeće će putem e-maila proslijediti 

informacije zaprimljene u odgovorima Sanitarne inspekcije i Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav. 

� Vijeće će u Gradu Rijeci i nadležnim županijskim službama inicirati izradu projekta 
kojim bi se sveobuhvatno i konstruktivno pristupilo kontroli i suzbijanju populacije 
galebova, uz pomoć veterinarske struke, a poštujući Zakon o zaštiti prirode.   

 
• Tržnicama Rijeka 05.09.2016. upućen je dopis (URBR 71/2016) zbog učestalih pritužbi 

građana koje se odnose na neprimjereno čišćenje površina, te na vrijeme trajanja istoga. 
Iako nije zaprimljen odgovor, vijećnici su uočili poboljšanje. 
 

• Zbog čestih kvarova na javnoj rasvjeti u Verdievoj i Ulici Riva Boduli Energu je 16.09.2016. 
upućen dopis (URBR 73/2016) sa zahtjevom da se kvarovi hitno riješe. Putem e-maila 
zaprimljen je odgovor u kojem se Energo opravdava nemogućnošću pristupa auto-dizalice 
zbog parkiranih automobila. Obećaju ipak, kvarove popraviti do kraja rujna 2016. 
 

• Zbog pritužbi i prijedloga građana iznesenih na zboru održanom 13.04.2016., Rijeka 
prometu d.d. upućen je još 02.05.2016. dopis (URBR 48/2016) sa nekoliko zahtjeva po 
pitanju sigurnosti prometa i pješaka u kvartu. Očitovanje Rijeka prometa nije zaprimljeno, te 
im je e-mailom 19.09.2016. upućen zahtjev za očitovanje. Međutim, niti na taj zahtjev do 
početka ove sjednice nema reakcije. Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u 
zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se još jedna požurnica Rijeka prometu d.d., a na znanje Gradonačelniku i 
pročelnici OGU za komunalni sustav i zahtjevati očitovanje na dopis MO Luka od 
02.05.2016. 
 

• Sukladno dogovoru sa prethodne sjednice vijećnici su razmotrili Ugovor o koncesiji 
zaključen između Grada Rijeke i Tržnica Rijeka d.o.o. koji ističe u srpnju 2017. godine. U 
diskusiji je zaključeno da koncesionar u proteklom koncesijskom periodu nije poštivao niz 
odredbi iz zaključenog ugovora, ali zbog toga nije snosio nikakve posljedice. Kako se to ne 
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bi ponovilo i u slijedećem koncesijskom periodu, Vijeće će pripremiti platformu sa uočenim 
propustima i prijedlozima za poboljšanje rada tržnice, koju će dopuniti i prijedlozima 
građana. U tu svrhu planira se organizacija zbora građana krajem listopada ili početkom 
studenog ove godine. Pripremljen materijal biti će dostavljen Gradu Rijeci sa zahtjevom da 
se u budući koncesijski ugovor uvrste prijedlozi vijećnika i građana, s naglaskom da Grad 
nadzire i osigura poštivanje odredbi iz potpisanog ugovora. 

Zaključak: 
Krajem listopada ili početkom studenog organizirat će se zbor građana na kojem će se 
prikupiti primjedbe na rad tržnice temeljem dosadašnjeg, te prijedlozi za naredni koncesijski 
ugovor između Grada Rijeke i budućeg koncesionara. 
Sačinit će se materijal koji će se dostaviti Gradu Rijeci sa zahtjevom da se u slijedeći 
koncesijski ugovor uvrste prijedlozi vijećnika i građana, te da Grad kao davatelj koncesije 
nadzire i osigura poštivanje odredbi iz ugovora od strane budućeg koncesionara.     
 
  
 
AD 3 
 

• Vijećnici su razgovarali o programima za 2017. godinu. Nakon kraće rasprave odlučeno je 
kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
U 2017. godini, zbog prezahtjevne organizacije i malog broja ljudi odustaje se od 
organizacije malonogometnog turnira, KUP Delte. Prijaviti će se: Dani MO Luka koji 
uključuju Likovne susrete u Jedrarskoj, KUP MO Luka u udičarenju i mjerenje tlaka i šećera 
za građanstvo. Osim toga prijaviti će se tiskanje Bulletina, Doček Djeda Mraza i Božićni 
koncert. 
 

• Predsjednica je upoznala vijećnike s prijedlogom Direkcije za mjesnu samoupravu da se 
udruga za razvoj civilnog društva SMART uključi u rad jednog od mjesnih odbora na način 
da Vijeću pruži podršku u provedbi programa od programske prijave do realizacije i 
izvještavanja. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Vijeće MO Luka  je odlučilo da mu podrška udruge SMART nije potrebna.  
 

• Zaprimljena je pozivnica MO Brajda-Dolac na svečanu sjednicu Vijeća koja će se održati u 
petak 30.09.2016. s početkom u 18.00 sati. Gđa. Karabaić će se odazvati pozivu i tom 
prilikom zahvaliti susjednom mjesnom odboru na podršci koju su dali Mjesnom odboru Luka  
u nastojanjima za povrat dvosmjernog prometovanja Ulicom Riva Boduli, te potaknuti 
moguću suradnju u zajedničkim pitanjima ovih susjednih mjesnih odbora. Gđi. Karabaić će 
se pridružiti i vijećnik g. Kalanj ili g. Pantar.  
 

• Predsjednica je informirala prisutne o otvaranju nove trgovine u Verdievioj ulici. Radi se o 
prodaji bezglutenskih proizvoda namijenjenih dijabetičarima i ljudima s bolešću celijakije. 
Vlasnica je posjetila mjesni odbor i predstavila se, te zamolila za eventualnu pomoć ukoliko 
bude potrebna. G. Vinko Brajković, koji je ujedno i predstavnik stanara Verdieve 7, kazao je 
da je vlasnica zatražila dozvolu stanara radi postavljanja klima jedinica u zajedničkom 
kortilu, te izvijestio Vijeće da će potpisati suglasnost.  

 
 
 
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 
 


