PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR LUKA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-05/15-01/2
2170/01-09-10-17-13
20.01.2017.
GRAD RIJEKA
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Direkcija za mjesnu samoupravu
Tripimirova 2/IV,
51000 Rijeka
IZVJEŠĆE
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa,
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan)
Vijeće je tijekom 2016. godine provodilo sljedeće aktivnosti:
• utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja
mjesnog odbora, putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva građana i
procjenom članova Vijeća
• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti
rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora
• utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i
procjenom članova Vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, dijelom ih uvažilo i
unijelo u prijedloge programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora
• izradilo program rada Vijeća mjesnog odbora
• izradilo i usvojilo Rebalans financijskog plana za 2016 i Financijski plan za 2017. godinu
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci
Sjednice
• Vijeće je održalo 12 sjednica sa ukupno 53 točke dnevnog reda.
Zbor građana
• Održan je 1 zbor građana na temu: Prometni kaos oko gradske tržnice, ulicama Riva
Boduli, Demetrovom, Senjskim pristaništem (iza Demetrove) i Wenzelovom
Sastanci
Održano je 13 sastanaka:
• 1 sastanak s članovima Odbora za mjesnu samoupravu na temu prekomjernih imisija iz
ugostiteljskih objekata na području MO Luka
• 2 sastanka s predstavnicima Službe sanitarne inspekcije i građanima po pitanju
prekomjerne buke iz ugostiteljskih objekata u kvartu
• 2 sastanka s predstavnicima 1. Policijske postaje u vezi prekomjerne buke iz ugostiteljskih
objekata, remećenja javnog mira i kontakt policajca
• 1 sastanak s voditeljicom Službe za gospodarstvo pri Uredu državne uprave u vezi
prekomjerne buke iz ugostiteljskih objekata
• 1 sastanak s predstavnikom Rijeka plusa d.o.o na temu parkiranja
• 1 sastanak s pročelnicom OGU za komunalni sustav vezano za sanaciju kolnika Ulice
Ivana Zajca
• 1 sastanak s novinarkom Novog lista po pitanju raznih problema s područja mjesnog
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odbora
1 sastanak sa članovima Odbora za promet pri Gradskom vijeću na temu povrata
dvosmjernog prometovanja Ulicom Rova Boduli
1 sastanak s predstavnicima građana iz kvarta po pitanju postavljene bazne stanice
teleoperatera na zgradu Zagrebačka 15
1 sastanak s predstavnikom suvlasnika Zagrebačke 15 vezano za postavljenu baznu
stanicu teleoperatera
1 sastanak sa predstavnicima MO Školjić i Centar-Sušak vezan za organizaciju
malonogometnog turnira, KUP Delte

3. Pokrenute inicijative vijeća
Pokretanje projekta kontrole i suzbijanja prekobrojne populacije galebova na području MO
Luka i šire
• Inicijativa uklanjanja baznih stanica (repetitora) raznih mobilnih operatera iz zaštićene
urbanističke cjeline Grada
• Dopuna GUP-a – da se postavljanje baznih stanica dozvoli samo i jedino uz odobrenje i
ispunjenje posebnih uvjeta propisanih od strane nadležnog Konzervatorskog odjela
•

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i
poboljšanju kvalitete stanovanja
Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju
komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima.
Korišteni su i podaci po prijavama građana i ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara.
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi
Održana je 1 akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi u suradnji s djelatnicama GD Crvenog
križa na koju se odazvalo 34 građana (program Dani MO).
6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor
Vijeće nije imalo aktivnosti.
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture
U području kulture Vijeće je organiziralo slijedeće programe:
• 13. "Likovni susreti u Jedrarskoj" (program Dani MO, dio Kvarnerskog festival mora i
pomorske tradicije - FIUMARE) – održani 21.05.2016.
– slikarske aktivnosti namijenjene djeci od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta,
natjecateljskog karaktera
- mjesto održavanja – Jedrarska ulica i otvoreni prostori mjesnog odbora
- sudjelovalo oko 70 djece, 6 volontera, 5 članova VMO i 50-ak posjetitelja
- suradnja: likovne udruge "Art & hobby" i "LIADO"
• Božićni koncert – održan 18.12.2016.
- izvođači: Pjevački zbor „Josip Kaplan“ ( djevojački i mješoviti sastav) i Riječki komorni
zbor „Val“
- mjesto održavanja – Circolo
- sudjelovanje: 36 izvođača (volontera) i oko 50 posjetitelja
- suradnja: Zajednica Talijana Rijeka
• Izdavanje biltena – "Bulletin”, 12. broj tiskan u prosincu 2016. godine
- tiskano u 700 primjeraka (format A5/24 stranice). “Bulletin” se distribuira građanima
putem poštanskih sandučića.
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta
•

"6. KUP Delte", malonogometni turnir (program Dani MO) – održan 3., 4. i 5. lipnja 2016.
- organizatori: MO Luka, MO Centar-Sušak, MO Školjić, Direkcija za mjesnu samoupravu
- sudjelovalo – 107 učesnika, 4 volontera, oko 50 posjetitelja. Na turniru su sudjelovale
ekipe mjesnih odbora: Centar-Sušak, Draga, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grad Trsat,
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Luka, Pehlin, Potok, Srdoči, Sveti Nikola, Školjić, Škurinje, Zamet i ekipa Grada.
- mjesto održavanja – igralište Delta
- suradnja: SDP Rijeka, Javna vatrogasna postaja Rijeka, trgovački obrt P&J, Ugor d.o.o.
"7. KUP MO Luka u udičarenju" (program Dani MO, dio Kvarnerskog festival mora i
pomorske tradicije - FIUMARE) – održan 05.06.2016.
- natjecanje u sportskom ribolovu
- sudjelovalo: 27 natjecatelja, 2 volontera, 30-ak posjetitelja
- mjesto održavanja: vanjska strana Riječkog lukobrana i Molo longo
- suradnja: ŠRD „Luben“, organizacijski tim FIUMARE

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci
•
•

"Likovni susreti u Jedrarskoj" (vidi točku 7.)
Doček Djeda Mraza - održan 18.12.2016.
- namijenjen djeci predškolskog uzrasta
- mjesto održavanja – prostorije MO Luka
- sudjelovalo 40 djece što s roditeljima čini 80-ak korisnika programa, 4 volontera
- suradnja: T.N.P. obrt za organizaciju i promidžbu

10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa
Program rada VMO Luka realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti:
1. Dani MO Luka održani su krajem svibnja i početkom lipnja 2016. godine. U sklopu dana
MO odvijale su se sljedeće aktivnosti:
• 13. "Likovni susreti u Jedrarskoj" – opisano u točki 7
• 6. "KUP Delte" – opisano u točki 8
• 7. "KUP MO Luka u udičarenju" – opisano u točki 8
• Mjerenje tlaka i razine šećera za građanstvo – opisano u točki 5
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 18.316,46 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO
nagrade najuspješnijim autorima (likovni susreti)
tisak diploma (likovni susreti)
sitni rekviziti za slikanje (likovni susreti)
majice za sportska nadmetanja (dio)
pehari i plakete udičarenje
suncobran za zapisnički stol (nogomet)
reprezentacija
A 129003 poticanje donatorstva
reprezentacija
A 129005 sportska rekreacija građana
majice za sportska nadmetanja (ostatak)
A 129007 kulturna događanja
uokvirenje slika (likovni susreti)
Izdaci iz donacija:
A 129002 programska aktivnost MO iz donacija
osmrtnica

3.082,68 kn
413,00 kn
64,75 kn
1.051,88 kn
424,38 kn
479,90 kn
4.190,44 kn
2.287,55 kn
2.980,00 kn
2.991,88 kn

350,00 kn

2. Izdavanje biltena „Bulletin“ opisan u točki 7.
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 4.331,25 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO
tisak (dio)

3.125,00 kn
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Izdaci iz donacija:
A 129002 programska aktivnost MO iz donacija
tisak (ostatak)

1.206,25 kn

3. Doček Djeda Mraza opisan u točki 9
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 3.300,00 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO
poklon paketi za djecu

2.100,00 kn

Izdaci iz donacija:
A 129002 programska aktivnost MO iz donacija
poklon paketi za djecu (učešće roditelja)
glumac Djeda Mraza

700,00 kn
500,00 kn

4. Božićni koncert opisan u točki 7
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 3.602,52 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO
reprezentacija

2.500,00 kn

Izdaci iz donacija:
A 129002 programska aktivnost MO iz donacija
reprezentacija
trošak ZAMP-a

888,77 kn
213,75 kn

BANKARSKE USLUGE
Trošak provođenja transakcija po žiro računu Mjesnog odbora Luka iznosi: 247,00 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129001 programska aktivnost MO
bankarske usluge
247,00 kn
REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 1.495,75 kn
Izdaci iz općih prihoda:
A 129004 - redovna aktivnost vijeća MO
reprezentacija
1.495,75 kn
Vijeće MO Luka je sukladno Financijskom planu i Rebalansu Financijskog plana za 2016. godinu,
za programske aktivnosti utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi:
Rashodi po programskim aktivnostima:
Dani MO
Bilten MO
Doček Djeda Mraza
Božićni koncert
Bankarske usluge
Redovna programska aktivnost VMO
Ukupno:

18.316,46 kn
4.331,25 kn
3.300,00 kn
3.602,52 kn
247,00 kn
1.495,75 kn
31.292,98 kn
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11. Prihodi i rashodi
PRIHODI
OPĆI PRIHODI:
1. Programska aktivnost MO
2. Poticanje donatorstva
3. Sportska rekreacija građana
4. Kulturna događanja
5. Redovna aktivnost vijeća
Ukupno

20.000,00 kn
5.000,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
1.500,00 kn
32.500,00 kn

DONACIJE:
6. Programska aktivnost MO iz donacija
UKUPNO PRIHODI:

5.000,00 kn
37.500,00 kn

RASHODI:
OPĆI RASHODI:
1. Programska aktivnost MO
2. Poticanje donatorstva
3. Sportska rekreacija građana
4. Kulturna događanjar
5. Redovna aktivnost vijeća
Ukupno

17.679,03 kn
2.287,55 kn
2.980,00 kn
2.991,88 kn
1.495,75 kn
27.434,21 kn

DONACIJE:
6. Programska aktivnost MO iz donacija

3.858,77 kn

UKUPNO RASHODI:

31.292,98 kn

Predsjednica Vijeća MO Luka
Mirjana Karabaić
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