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ZAPISNIK
48. SJEDNICE VMO LUKA
48. sjednica VMO Luka održana je 26.10.2018. (petak) 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, član VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 26.09.2018. godine:
- Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Osvrt na protekli mandat
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijećnici su se u razgovoru osvrnuli na neke od aktivnosti kojima su se, u interesu građana, bavili u
proteklom mandatu, kao na primjer:
- moguće štetnosti po stanare od mnoštva baznih stanica u kvartu, postavljenih od strane
raznih tele-operatera
- prekobrojna populacija galebova i posljedice koje ta pojava nosi sa sobom
- nova organizacija tržnice po isteku koncesijskog ugovora s Tržnicama Rijeka d.o.o.
- prometna regulacija u kvartu
- buka iz ugostiteljskih objekata
- sustav odvodnje na području MO Luka
- čistoća na području MO Luka
- provoznost Zagrebačke ulice po isteku radnog vremena tržnice
- pitanje prekobrojnih dostavnih mjesta u kvartu
Po svim navedenim, a i mnogim drugim temama Vijeće se mnoštvom dopisa obraćalo nadležnim
službama od lokalne do državne razine. Organizirani su i održani razni sastanci, kako sa
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građanima tako i sa predstavnicima nadležnih službi.
Zaključak:
U diskusiji je zaključeno da postoje neki manji pomaci kao rezultat rada Vijeća MO Luka, ali
su oni premali u odnosu na uloženi trud Vijeća.
AD 2
Predsjednica je podsjetila na aktivnosti koje je do kraja godine još potrebno odraditi, sukladno
usvojenom Programu rada VMO Luka za 2018. godinu. Obzirom da će se izbori za članove vijeća
mjesnih odbora grada Rijeke održati 02. prosinca 2018. pitanje je hoće li se nova vijeća konstituirati
do kraja ove godine. Što znači da ovom Vijeću još predstoje programi: izdavanje Bulletina, doček
Djeda Mraza i Božićni koncert. Nakon diskusije zaključeno je kako slijedi:
Zaključak:
- Započet će se rad na ovogodišnjem broju glasila mjesnog odbora, Bulletina
- Za doček Djeda Mraza dogovoren je datum 16.12.2018. (nedjelja)
- Vijeće odustaje od programa Božićni koncert zbog nemogućnosti finaliziranja
programa radi predstojećih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
grada Rijeke.
Obzirom da je ovo posljednja sjednica ovog sastava Vijeća, predsjednica Mirjana Karabaić je
svima zahvalila na uloženom trudu i vrlo ugodnoj suradnji, te svima poželjela uspjeh i puno sreće u
budućnosti, kako u privatnom životu tako i u eventualnom nastavku rada u sklopu novog sastava
Vijeća MO Luka.

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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