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ZAPISNIK
3. SJEDNICE VMO LUKA
3. sjednica VMO Luka održana je 19.01.2015. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
 Marko Mataja-Mafrici, predsjednik VMO
 Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO
 Vinko Brajković, član VMO
 Dražen Kalanj, član VMO
 Mladen Pantar, član VMO
 Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 11.12.2014. godine:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Marko Mataja-Mafrici pozdravio je prisutne i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Formiranje pododbora
Donacije
Distribucija 10. broja Bulletina
Komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Sukladno zaključku sa prethodne sjednice vijećnici su razgovarali o formiranju pododbora. Nakon
rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Svaki vijećnik će do 26.01. dostaviti popis ljudi koje predlaže za članove pododbora.
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AD 2
Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici izvijestio je prisutne o zaključenom ugovoru sa Lučkom
upravom Rijeka o donaciji u visini 3.000,00 kn. Saldo donacija iz 2014. iznosi cca 2.800,00 kn, pa
bi po uplati Lučke uprave Vijeće imalo na raspolaganju u 2015. godini oko 7.800,00 kn donacija i
3.000,00 kn poticaja iz donacija.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o donacijama. .

AD 3
Vijećnici su među sobom podijelili 500 primjeraka 10. broja Bulletina koje će obiteljima na području
mjesnog odbora ubaciti u poštanske sandučiće. Ukoliko bude dovoljnih količina, Bulletin će se
ubaciti i u poštanske sandučiće poslovnih subjekata koji mogu biti potencijalni donatori za
programske aktivnosti Vijeća.
Zaključak:
Distribucija Bulletina obavit će se u naredna 3 do 4 dana.

AD 4


Vijećnici su se upoznali sa cjelokupnom prepiskom i poduzetim aktivnostima vezanim za
sanaciju kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice, koju je odradio prethodni sastav
Vijeća. Prvi dopisi datiraju još iz 2010. godine. Stanje je međutim i dalje vrlo loše, osobito
na potezu od zgrade Transadrie do zgrade kazališta i predstavlja opasnost za pješake, a i
sve ostale sudionike u prometu. G. Dražen Kalanj je informirao Vijeće o osnutku Agencije
za sigurnost željezničkog prometa i predlaže da se pismenim putem Vijeće obrati na tu
adresu, obzirom da prepiska s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture i
inspekcijskih službi pri tom ministarstvu nije polučila željene rezultate. Nakon kraće
rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Uputit će se dopis Agenciji za sigurnost željezničkog prometa u Zagrebu s priloženim
fotografijama trenutnog stanja, te na znanje Gradonačelniku i pročelnici OGU za komunalni
sustav.


Vijećnici su se također upoznali sa cjelokupnom prepiskom i poduzetim aktivnostima
vezanim za neadekvatnu protočnost prometa ulicama Rivom Boduli, Demetrovom i
Wenzelovom, koja započinje u 2012. godini. Kako problem do danas nije riješen, nakon
rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Uputit će se dopis Rijeka prometu d.d. i na znanje Gradonačelniku, pročelnici OGU za
komunalni sustav i MUP-u, Službi za sigurnost cestovnog prometa u Rijeci.


Gđa. Mirjana Karabaić je ponovo podsjetila na izuzetno loše stanje nogostupa Trninine
ulice uz zapadni dio Kazališnog parka. Iako se Vijeće u prethodnom sastavu već usmenim i
pismenim putem obraćalo nadležnim gradskim službama, predlaže da se ponovo uputi
dopis OGU za komunalni sustav sa zahtjevom za uređenje navedenog dijela nogostupa.
Vijeće se slaže s prijedlogom.
Zaključak:
Uputit će se dopis pročelnici OGU za komunalni sustav s priloženim fotografijama
nogostupa Trninine ulice uz zapadni dio Kazališnog parka i zatražiti hitna intervencija i
poduzimanje aktivnosti kako bi se isti sanirao.
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AD 5
Nastavno na razgovore sa prethodne sjednice vezane za stupanje u kontakt sa ovlaštenim
predstavnicima stanara sjeverno od ulice Ivana Zajca, a u cilju organiziranja sastanka s
predstavnicima stanara na cijelom području mjesnog odbora, Vijeće je odlučilo kako slijedi u
zaključku.
Zaključak:
Uputit će se pismeni upit upraviteljima Rumat d.o.o., Rijeka stan d.o.o. i Ri 19 d.o.o. s
priloženim popisom ulica i kućnih brojeva, te zatražiti informacija o predstavnicima stanara
i kontakt telefonima istih, za zgrade kojima upravljaju.

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

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Marko Mataja-Mafrici
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