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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/15-02/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  16.02.2015. 
                                 
    
   

ZAPISNIK 
4. SJEDNICE VMO LUKA 

 
4. sjednica VMO Luka održana je 16.02.2015. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama 
MO Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Marko Mataja-Mafrici, predsjednik VMO 

 Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO 

 Vinko Brajković, član VMO 

 Dražen Kalanj, član VMO 

 Mladen Pantar, član VMO 

 Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 19.01.2014. godine: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Predsjednik VMO Luka, gdin. Marko Mataja-Mafrici pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvještaja o radu MO Luka za 2014. 
2. Informacija o Fiskalnoj odgovornosti 
3. Komunalna problematika 

 kolnik uz tračnice u ulici Ivana Zajca 

 protočnost prometa (Riva Boduli – Demetrova – Wenzelova) 

 ostalo 
4. Formiranje pododbora 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća podnio je Izvješće o radu Vijeća MO Luka za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2014. godine. 

Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2014. godinu jednoglasno je 
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usvojeno. 

 
 
AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali s dokumentima vezanim za fiskalnu odgovornost mjesnog odbora, koje u 
ime Vijeća, potpisuje predsjednik VMO. Radi se o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti s popratnim 
sadržajima, što propisuje Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Cilj ovog zakona je "... osiguranje i 
održavanje 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 predsjednik Vijeća MO Luka.  . 
 
 
AD 3 
 

 Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim odgovorom Agencije za sigurnost željezničkog 
prometa (URBROJ 7/2015), kojoj se Vijeće MO Luka obratilo zahtijevajući inspekcijski 
nadzor stanja željezničke pruge L212 Rijeka Brajdica – Rijeka, koja dijelom prolazi 
kolnikom ulice Ivana Zajca. Agencija za sigurnost željezničkog prometa u odgovoru navodi 
da nema ingerencije u odnosu na zahtjev MO Luka, te zahtjev prosljeđuje  na adresu 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI).  

 Gđa. Mirjana Karabaić informirala je vijećnike o zahtjevu njene poznanice koja je na 
oštećenom kolniku ulice Ivana Zajca doživjela nezgodu, te pokreće sudski spor. Gospođa 
moli Vijeće MO Luka presliku prepiske s nadležnim službama vezanu za sanaciju kolnika 
ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice, koja bi joj u sporu bila dragocjena. 

Nakon kraće rasprave Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
 Ukoliko do slijedeće sjednice u ožujku 2015. MPPI ne reagira, uputit će se dopis 

Ministru pomorstva, prometa i infrastrukture. 
 O dostavi dokumenata mjesnog odbora, Vijeće će odlučiti po primitku pismenog 

zahtjeva tražitelja istih. 
  

 Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, Rijeka prometu d.d. je dana 21.01.2015. upućen 
dopis vezan za poboljšanje protočnosti cestovnog prometa ulicama Riva Boduli, Demetrova 
i Wenzelova (URBROJ 3/2015). Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor Rijeka 
prometa. 

Vijećnici su nakon rasprave odlučili kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Sačekati će se odgovor Rijeka prometa d.d., te će se o daljnjim koracima vezanim za 
poboljšanje protočnosti prometa ulicama Riva boduli, Demetrova i Wenzelova, odlučiti na 
slijedećoj sjednici VMO. 

  

 Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, dana 30.01.2014. upućen je dopis pročelnici za 
komunalni sustav, sa zahtjevom za sanacijom nogostupa u Trnininoj ulici uz zapadnu 
stranu Kazališnog parka. Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor. 

Gđa. Mirjana Karabaić je informirala vijećnike da je još prije niz godina obećano uređenje ove 
površine u sklopu 2. faze uređenja Kazališnog parka, što je potvrdio i g. Vinko Brajković. Osim toga 
nije joj jasno po kojim kriterijima je uređenje ne samo Vitezovićeve ulice, nego i njenog uskog 
produžetka do spoja sa ulicom Žrtava fašizma, te Koblerovog trga, dobilo prednost nad Trnininom. 
Ističe da nema ništa protiv naprijed navedenih radova, naprotiv, ali pita se zašto se najprije ne 
završi započeto, misleći pri tom na uređenje površina oko Kazališnog parka, u svim predviđenim 
fazama? 

Zaključak: 
O daljnjim koracima koje će Vijeće poduzeti po pitanju uređenja nogostupa Trninine ulice, 
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odlučit će se na slijedećoj sjednici, do kada bi trebao stići i odgovor pročelnice za 
komunalni sustav. 

  

 G. Vinko Brajković je ukazao na neadekvatno pranje površina ispod kioska s tekstilnom 
robom u Zagrebačkoj ulici od strane Tržnica Rijeka. Na ovo pitanje se nadovezao i g. 
Dražen Kalanj prenoseći pritužbu ovlaštenog predstavnika stanara V. Lisinskog 6, koji 
ukazuje da prilikom pranja površina po završetku rada tržnice, djelatnici zaduženi za pranje 
opetovano vodu pod pritiskom usmjeravaju prema zgradama, umjesto obratno, pa stanari 
ove zgrade u portunu svakodnevno nalaze lokve vode.  

Gđa. Mirjana Karabaić, koja je dugogodišnja članica Vijeća ovog mjesnog odbora informirala je 
prisutne da se na ovaj problem već u nekoliko navrata upozoravalo Tržnice Rijeka. Iskustvo govori 
da je nakon svakog upozorenja neko vrijeme bilo rezultata i djelatnici su se pridržavali dobivenih 
uputa. Međutim protekom vremena ponovo se sve vrati na staro. Gđa. Karabaić se ponudila da 
obavi razgovor na ovu temu s direktoricom Tržnica Rijeka, gđom. Silvanom Šubat.  
Zaključak: 

Vijeće se složilo s prijedlogom. Gđa. Mirjana Karabaić će razgovarati s direktoricom Tržnica 
Rijeka, gđom. Silvanom Šubat i ponovo zahtijevati primjereno pranje površina po završetku 
rada tržnice. 
 

 G. Dražen Kalanj je ukazao na busenje samonikle trave na rivi uz Mrtvi kanal i uz skladište 
Exsportdrva, što daje neurednu sliku tog prostora 

Zaključak: 

Tajnica će fotografirati navedene površine, te u ime Vijeća zahtijevati uređenje od nadležnih 
službi.  
 
 
AD 4 
 
Vezano za formiranje pododbora, vijećnici su nakon kratke rasprave, odlučili kako slijedi u 
zaključku. 

Zaključak: 
Osobama koje su iskazale spremnost za uključenje u rad VMO Luka, uputit će se poziv na 
sastanak koji će se održati 03.03.2015. s početkom u 17.00 sati u prostorijama MO Luka.  
 
 
AD 5 
 
Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o prezentaciji rada Informativnog centra za prevenciju 
kriminaliteta u Rijeci, Dolac 7b, kojoj je prisustvovao 12.02.2015. Djelatnici info centra su održali i 
kraće predavanje na temu prevencije kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u domove , drskih 
krađa, prijevara na kućnom pragu i razbojništva. Smatra ova predavanja vrlo korisnim, osobito za 
starije osobe.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o radu Informativnog centra za prevenciju 
kriminaliteta u Rijeci. 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 satI. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Marko Mataja-Mafrici 
 


