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ZAPISNIK
21. SJEDNICE VMO LUKA
21. sjednica VMO Luka održana je 14.07.2016. (četvrtak) 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:
• Šaban Mahmutović, član pododbora
• Ivan Marović, član pododbora
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 15.06.2016. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Informacija o aktivnostima po pitanju Rive Boduli
2. Tekuća komunalna problematika:
- upućeni i zaprimljeni dopisi
- ostalo
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica Vijeća podsjetila je prisutne da su materijali vezani za zahtjev VMO Luka za povrat
dvosmjernog prometovanja Rivom Boduli, dostavljeni svim članovima Gradskog vijeća 08.06.2016.
Dana 14.06.2016. zaprimljen je dopis predsjednice Gradskog vijeća (64/2016) u kojem se Vijeće
MO Luka informira da ova problematika nije u nadležnosti Gradskog vijeća, te se zbog toga ne
može uvrstiti u dnevni red. Upućen je odgovor predsjednici Gradskog vijeća (67/2016) u kojem
Vijeće MO Luka iskazuje nezadovoljstvo i negodovanje zaprimljenom informacijom. Predsjednica je
u nastavku informirala prisutne da je obavila razgovor i sa g. Burićem, koji više nije predsjednik
Odbora za promet, ali je voljan pomoći Vijeću po ovom pitanju. U razgovoru je savjetovao da bi bilo
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dobro sazvati i tiskovnu konferenciju na kojoj bi vijećnici upoznali javnost sa problematikom
prometa ulicom Riva Boduli i preprekama na koje već 5 godina nailaze u nastojanju rješavanja
ovog problema. Obzirom da je na dan ove sjednice održana i sjednica Gradskog vijeća, prvo
pitanje na aktualnom satu Gradonačelniku je postavila predsjednica Gradskog vijeća i zatražila
njegovo mišljenje o zahtjevu MO Luka. Predsjednica je predložila da prisutni poslušaju dio tonskog
zapisa sa aktualnog sata.
Nakon što su poslušali tonski zapis, vijećnici su zaključili Gradonačelnik u svom odgovoru nije
rekao ništa što bi ukazivalo na poduzimanje bilo kakvih aktivnosti s ciljem rješenja pitanja
prometovanja ulicom Riva Boduli, te su se složili da s aktivnostima treba nastaviti.
Gđa. Ljiljana Cvjetović je kazala da su sjednici Gradskog vijeća, kao i obično, prethodili sastanci
klubova i odbora članova Gradskog vijeća. Na tim je sastancima bilo govora o zahtjevu MO Luka.
Gđa. Cvjetović je upozorila članove da ozbiljno shvate zahtjev MO Luka, jer su vijećnici ovog
mjesnog odbora vrlo uporni i, bez obzira na iskazani stav predsjednice Gradskog odbora, vjeruje
da na tome neće stati.
G. Kalanj je zahvalio gđi. Cvjetović na angažmanu. Informirao je prisutne da je po ovom pitanju
razgovarao sa članicom Gradskog vijeća gđom. Teom Čaljkušić-Mance, koja je također voljna
pomoći. Iz razgovora je zaključio da Gradsko vijeće, ako već ne može donijeti zaključak s
rješenjem, može donijeti zaključak s preporukom da nadležne službe ubrzaju postupak rješavanja
zahtjeva MO Luka.
Zaključak:
Nakon diskusije je zaključeno da će Vijeće MO Luka i dalje poduzimati sve aktivnosti kako
bi se o pitanju povrata dvosmjernog prometovanja raspravljalo na rujanskoj sjednici
Gradskog vijeća.

AD 2
zaprimljeni dopisi:
- MUP, 3. Policijska postaja (65/2016) – vezano za incident na igralištu Delta za vrijeme
održavanja malonogometnog turnira: iz odgovora je vidljivo da zapisnik kojeg je Vijeće
zatražilo, nije sačinjen.
- Gđa. Larisa Grgić, Zagrebačka 9, u ime stanara s područja tržnice – obratila se Vijeću MO
luka po pitanju onečišćenja okoliša i buke usred nekontrolirane proliferacije kolonije
galebova na riječkoj tržnici.
Zaključak:
Vijećnici su se upoznali sa sadržajem zaprimljenih dopisa. Uputit će se dopis svim
nadležnim službama i zatražiti poduzimanje odgovarajućih aktivnosti za rješavanje ili bar
ublažavanje problema onečišćenja i buke uzrokovane brojnom populacijom galebova na
području gradske tržnice.
Predsjednica Vijeća je informirala prisutne o sastanku sa predstavnikom Rijeka plusa d.o.o.,
održanom 16.06.2016. u prostorijama MO Luka.
Zaključak:
Vijećnici su se upoznali sa mogućnostima alternativnih parkiranja građana s područja
gradske tržnice i načinom na koji to mogu ostvariti.
G. Šaban Mahmutović je ukazao na nekoliko komunalnih problema u kvartu:
- u Verdievoj ulici između kućnih brojeve 6 i 8 već duže vrijeme stoji nesanirani prekop
- ispod štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda nalaze se nakupine otpada što pogoduje
razmnožavanju glodavaca
- ne radi posljednje svjetlo u Verdievoj ulici kod križanja s Rivom Boduli
Zaključak:
Nadležne službe će se informirati o navedenim propustima i zahtijevati poduzimanje
odgovarajućih aktivnosti.
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AD 3
Nije bilo rasprave pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završila u 19.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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