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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/17-02/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  15.05.2017. 
            
 
                         

ZAPISNIK 
31. SJEDNICE VMO LUKA 

 
31. sjednica VMO Luka održana je 15.05.2017. (ponedjeljak) 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 
• Šaban Mahmutović 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 26.04.2017. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlozi prioriteta za 2018. godinu 
2. Pripreme za zbor građana 
3. Komunalna pitanja 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica VMO Luka informirala je vijećnike o upitu poslanom pročelnici OGU za komunalni 
sustav. Naime, kako je zaprimljeno nekoliko prijedloga građana koji se odnose na intervencije na 
Molo longu, pročelnicu je e-mailom upitala da li je moguć dogovor između Grada i Lučke uprave 
Rijeka, koja je nadležna za prostor lukobrana. Zaprimljen je odgovor u kojem se Vijeće obavještava 
da su „sredstva prioriteta mjesnih odbora namijenjena za uređenje i opremanje površina koje su u 
vlasništvu Grada Rijeke. Površine u nadležnosti Lučke uprave, Grad Rijeka nema ingerencije za 
uređenje i opremanje, kao ni daljnje održavanje.“ Slijedom navedenog spomenuti prijedlozi 
građana neće se moći uvrstiti na listu prioriteta MO Luka za 2018. godinu.  
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Što se tiče prijedloga g. Ferria o uređenju kolnika i proširenju javne rasvjete u Jedrarskoj ulici, 
obavljen je obilazak terena i zaključeno je da novi sloj asfalta nije potreban, a i javna rasvjeta daje 
dovoljno osvjetljenja u toj ulici. Vijeće se već obraćalo gradskim službama u veljači o.g. s 
prijedlogom da se Jedrarska temeljito uredi, po uzoru na Vitezovićevu ulicu, ali je prijedlog odbijen 
s obrazloženjem da se radi o kapitalnom projektu koji iziskuje znatna financijska sredstva koja je 
prethodno potrebno osigurati Planom, te zahtjevu MO Luka nije moguće udovoljiti. 
Stoga će se na listu prioriteta uvrstiti kako slijedi: 

1) sanacija sjevernog nogostupa Adamićeve ulice od RK RI do spoja s Trgom Republike 
Hrvatske 

2) Sanacija dijela južnog nogostupa Adamićeve ulice od k.br. 13 do rampe za "garažu" zgrade 
Euroherca (Riva 8) 

3) Sanacija istočnog nogostupa u ulici Vatroslava Lisinskog uz zapadno pročelje zgrade 
ribarnice 

Zaključak: 
Lista prioriteta za 2018. godinu dostaviti će se OGU za komunalni sustav i Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu.  
 
 
AD 2 
 
Predsjednica je dala informaciju o zboru građana: sazvan je za četvrtak 18. svibnja 2017. godine s 
početkom u 19.00 sati. Pozivi su građanima dostavljeni putem poštanskih sandučića, plakata 
postavljenih u ulazima zgrada, na web stranici mjesnog odbora, a poziv će na dan održavanja 
zbora biti objavljen i u Novom listu. Pozvala je sve članove Vijeća da budu prisutni na zboru 
građana. 
G. Kalanj je podsjetio prisutne na sugestiju ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu sa prošlog 
zbora. Ona je tada kazala da je svaki zbor građana mora imati, ne samo diskusiju već i smisleni  
zaključak. G. Kalanj predlaže da zaključak ide u smjeru već pripremljenih prijedloga Vijeća za 
poboljšanje tržne djelatnosti na ovom području dopunjenih s prijedlozima i mišljenjima građana. 
Tako kompletiran materijal Vijeće bi proslijedilo nadležnim gradskim službama, s ciljem 
sprječavanja negativnih pojava iz proteklog koncesijskog razdoblja. 

Zaključak: 
Vijećnici su potvrdili svoju prisutnost na zboru građana. 

 
 
AD 3 
 

• Čišćenje slivnika na području MO Luka – kao što je bilo najavljeno, 9. svibnja KD ViK je 
započeo sa čišćenjem slivnika na cijelom području MO Luka.  

Predsjednica je u kontaktu s g. Grbeljom iz ViK-a, koji je kazao da se radovi odvijaju u skladu s 
planom, pa i brže nego što su predvidjeli.  

• Bazne stanice – U skladu sa zaključkom sa prethodne sjednice upućena je pismena 
reakcija MO Luka (URBROJ 35/2017) predstojniku Ureda predsjednika vlade na zaprimljen 
dopis Konzervatorskog odjela u Rijeci (URBROJ 32/2017). 

G. Kalanj smatra da bez obzira na dopis Uredu premijera, Vijeće još uvijek nije zaprimilo odgovor 
Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine pri Ministarstvu kulture. Naime Vijeće je još 
u prosincu 2016. zahtijevalo inspekcijski nadzor i nije zaprimilo nikakav odgovor. Dana 7. travnja je 
istoj službi upućena požurnica, ali niti na taj dopis nema reakcije. G. Kalanj smatra da bi bilo dobro 
istoj Službi uputiti još jedan dopis s upitom u kojoj fazi je zahtjev za pokretanje inspekcijskog 
nadzora, te se u dopisu pozvati na Zakon o pravu na pristup informacijama.    

Zaključak: 
Prihvaća se prijedlog g. Kalanja. Pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama, uputit 
će se dopis Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine s upitom u kojoj je fazi 
zahtjev MO Luka za pokretanjem inspekcijskog nadzora radi bespravno postavljenih baznih 
stanica. 
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AD 4 
 
Vijećnici su razgovarali o predstojećem programu – Dani MO Luka. Predsjednica ih je informirala o 
poduzetim aktivnostima: 

• Likovni susreti u Jedrarskoj – održat će se u subotu 27. svibnja. Pozivi školama i likovnim 
udrugama su poslani. Očekuje se odaziv od 80 do 100 djece.  

Na dan održavanja potrebno je da vijećnici budu prisutni kako bi se iznijeli stolovi i ostali materijal 
potreban za održavanje ove manifestacije. 

• Mjerenje tlaka i šećera za građanstvo dogovoreno je za srijedu 31. svibnja od 10 do 12 sati, 
pred ulazom u mjesni odbor 

• Natjecanje u udičarenju planirano je za nedjelju 4. lipnja. Udičarenje se organizira u suradnji 
sa ŠRD „Luben“ i sastavni je dio programa FIUMARE. Pripreme za ovo natjecanje su u 
tijeku. 

 
 
 
 
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 
 


