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ZAPISNIK
10. SJEDNICE VMO LUKA

10. sjednica VMO Luka održana je 23.02.2011. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Željko Dunato, predsjednik Komunalnog pododbora
• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora
Sjednici nisu bili nazočni:
• Željko Selci, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 19.01.2011. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje financijskog plana VMO za 2011. godinu
2. Izvješće predsjednika Komunalnog pododbora o održanim sastancima i zaključcima
Komunalnog pododbora
3. Informacija predsjednika VMO o sastanku u Direkciji za mjesnu samoupravu
4. Tekuća komunalna problematika
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne s Financijskim planom za 2011. godinu. Isti je izrañen
prema usvojenom Programu rada VMO Luka za 2011. godinu.
Zaključak:
Nakon što je razmotren, Financijski plan VMO Luka za 2011. godinu je jednoglasno usvojen.
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AD 2
Gdin. Željko Dunato, predsjednik Komunalnog pododbora se osvrnuo na sastanke održane tijekom
veljače s nadležnim službama na inicijativu tog tijela. Prvi sastanak imao je za cilj rješavanje
prometne problematike, održan je 02.02.2011., a na drugom je tema bila komunalna problematika
u MO Luka i održao se 16.02.2011. Smatra da usprkos odazivu pozvanih nadležnih službi sastanci
neće polučiti željene rezultate.
Gña. Mirjana Karabaić je pročitala promemorije sa oba sastanka.
Gdin. Pavlović, predsjednik VMO Luka je istaknuo da je prvi sastanak bio bolje pripremljen od
drugog, iako je nemoć nadležnih službi bila evidentna na oba sastanka. Izrazio je negodovanje
radi toga, tim više što se sve nadležne službe koje su bile pozvane financiraju na teret poreznih
obveznika i iz tih sredstava njihovi djelatnici primaju plaću. Pita se takoñer kakav bi bio odaziv da
pozivi nisu išli "na znanje" Gradonačelniku. Posebno zamjera djelatnicima OGU za komunalni
sustav koji se nisu odazvali sastanku jer je vrijeme njegovog održavanja bilo izvan njihovog radnog
vremena, što smatra potpuno neprihvatljivim razlogom nedolaska.
Zaključak:
1. Prisutni su prihvatili sadržaj i zaključke promemorija sa oba sastanka.
2. Promemorije sa oba sastanka dostaviti će se pročelnici OGU za komunalni sustav,
Pročelniku Odjela za gradsku samoupravu i upravu i Gradonačelniku uz informaciju
pročelnici OGU za komunalni sustav o nedolasku njenih predstavnika.

AD 3
Temeljem zaključaka sa sastanka održanog 02. 02. 2011. s ciljem rješavanja prometne
problematike na području MO Luka, član Komunalnog pododbora Dražen Kalanj sačinio je
prijedlog izmjena i dopuna Odluke o ureñenju prometa na području Grada Rijeke. Predsjednik
VMO gdin. Saša Pavlović i gña. Mirjana Karabaić, članica VMO su prijedlog Odluke prezentirali
ravnatelju Direkcije za mjesnu samoupravu kako bi se savjetovali o načinu realizacije
predloženih izmjena.
Zaključak:
1. Prijedlog izmjena Odluke o ureñenju prometa na području Grada može se uputiti na
sjednicu Gradskog Vijeća putem stranačkih klubova;
2. Vijeće MO Luka je zatražilo sastanak s Gradonačelnikom vezan za novi prometni
režim u ulici Riva Boduli prema putničkom terminalu i posredno na cijelom području
gradske tržnice, pa se na tom sastanku mogu predložiti izmjene spomenute Odluke;
3. Ukoliko se prijedlog izmjena ne uspije staviti u proceduru na gore spomenute načine
organizirati će se prezentacija u drugim Mjesnim odborima na području Grada Rijeke
te zatražiti njihova podrška te Prijedlog izmjena poslati Direkciji za gradsku
samoupravu i upravu.
AD 4
Predsjednik VMO je informirao prisutne :
• ucrtana je žuta horizontalna signalizacija na spoju Zagrebačke i Matačićeve pored novo
postavljenih stupića u funkciji invalidnih osoba
• ogledalo na spoju Matačićeve i Demetrove je bilo neadekvatno postavljeno pa će Rijeka
promet d.o.o. ponoviti postavljanje uz korekcije do kraja tjedna
Gdin Zlatko Leporić postavlja pitanje što će VMO Luka poduzeti, a vezano je za zaključke sa
sastanaka Komunalnog pododbora. Pročitana su dva dopisa koja je pripremio gdin. Dražen Kalanj
vezana uz čišćenje površina oko Robne kuće "RI" te ulica Riva, I.Zajca i Riva Boduli. Nakon kraće
rasprave o ostalim otvorenim prometnim i komunalnim problemima, a uzevši u obzir i nepoznanice
vezane za novi prometni režim na području Rive Boduli i tržnice Vijeće se složilo sa slijedećim:
Zaključak:

2/3

•

•
•
•

•

Uputiti će se dopisi Robnoj kući "RI" i OGU za komunalni sustav koje je pripremio
gdin. Kalanj, vezani za poboljšanje čistoće oko Robne kuće "RI", te ulica Riva, I.
Zajca i Rive Boduli
Uputiti će se prijedlog za obavljanje dostave od 5 do 8 sati i od 17 do 22 sati
Sa rješavanjem ilegalne prodaje na području Rive Boduli će se pričekati jer će
vjerojatno novi prometni režim onemogućiti ovu djelatnost.
Uputiti će se prijedlog nadležnim službama da se u zapadnom dijelu Zagrebačke i
Verdieve ulice parkirna mjesta ucrtaju u obliku "riblje kosti" kao na prostoru
Zagrebačke istok.
Uputiti će se prijedlog nadležnim službama da se u prostor izmeñu Robne kuće Ri i
zgrade Riva 4, koji trenutno sliči "javnom nužniku" ogradi tako učini nedostupnim za
neodgovorne grañane

AD 5
Predsjednik je informirao prisutne o igralištu na Delti: u OGU za komunalni sustav su spremni za
početak radova. Čeka se na odobrenje glavnog/izvedbenog projekta. Prema informacijama OGU
za sport i tehničku kulturu izvedbeni projekt je poslan na odobrenje u Lučku upravu gdinu. Bojanu
Hlači koji ga još uvijek nije potpisao. Gdin. Načinović će 24.02. biti prisutan na sastanku kod
Gradonačelnika pa će ga tom prilikom pitati o novostima vezanim za navedeno i izvjestiti VMO
Luka.
Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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