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ZAPISNIK
36. SJEDNICE VMO LUKA

36. sjednica VMO Luka održana je 20.03.2013. (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
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora
• Ivan Marović, član Komunalnog pododbora
• Goran Agatić, kontakt policajac za područje MO Luka
Sjednici nisu bili nazočni:
•
Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 20.02.2013. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Tekuća komunalna problematika
 Informacija o čišćenju slivnika na području MO Luka
 Informacija o obilasku terena mjesnog odbora
 Otvorena komunalna pitanja
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
 Vijećnica Mirjana Karabaić podnijela je prisutnima izvješće o sveobuhvatnom čišćenju
slivnika na području mjesnog odbora, ulicama na prostoru tržnice i dijelu ulice Ivana Zajca.
Akcija se provodila radi učestalih pritužbi grañana na neugodne mirise koji se šire ovim
područjem. Čišćenje je bilo planirano u razdoblju od 11. do 25. ožujka, po utvrñenom
rasporedu, ulicu po ulicu. Akciju su proveli djelatnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o. u
suradnji sa OGU za komunalni sustav, Rijeka prometom d.d., kontakt policajcem g.
Goranom Agatićem i Mjesnim odborom Luka. Grañani su bili kooperativni i uglavnom vodili
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računa da svoja vozila ne parkiraju iznad šahti. Ostalo je neočišćeno samo 5 slivnika koji su
bili nedostupni pa će ih se naknadno očistiti. Radovi su završeni u kraćem roku od
planiranog, što potvrñuje dobru organizaciju cijelog posla. Prema riječima djelatnika
Vodovoda i kanalizacije, ovaj način čišćenja po područjima odreñenog mjesnog odbora je
možda efikasniji od dosadašnje prakse planiranja po ulicama na cijelom području Grada.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o čišćenju slivnika. Tajnica će javiti g. Šimatoviću
u OGU za komunalni sustav da je potrebno očistiti još i šahte na nogostupu Zagrebačke
ulice izmeñu kućnih brojeva 7 i 15, na što je ukazao g. Žarko Mataja Mafrici.
 Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o planiranom obilasku područja mjesnih odbora s
ciljem utvrñivanja komunalnog nereda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture, te
njihovog rješavanja. Teren će obići nadležni komunalni redar, te predstavnici Direkcije
zajedničke komunalne djelatnosti, Rijeka prometa d.d., Vijeća MO Luka i tajnica mjesnog
odbora. Obilazak MO Luka je planiran za 15.04.2013. Predsjednik je pozvao prisutne da do
toga datuma jave u tajništvo mjesnog odbora lokacije na kojima su uočili komunalni nered
ili oštećenja na objektima komunalne infrastrukture kako bi se teren ciljano obišao.
G. Kalanj je iznio svoja zapažanja:
- loše stanje ploča na Koblerovom trgu uz RK "Korzo" i oko fontane, a problematičan
je i dio prolaza ispod Gradskog tornja.
- napukline na nogostupu u Ribarskoj ulici uz Mrtvi kanal
G. Agatić je ukazao na neuredno razbacane "gljive" na Gatu Karoline Riječke, koje u
sadašnjem položaju ne predstavljaju niti fizičku prepreku niti smjernicu za prometovanje tim
prostorom. Takoñer smatra da je horizontalna i vertikalna signalizacija na skretanju i duž
Demetrove ulice i ulice južno od nje, od zgrade carine do rotora, zbunjujuća za sve
sudionike u prometu.
G. Pavlović smatra da je stanje južnog dijela fasade zgrade Demetrova 8, u toliko lošem stanju
da predstavlja opasnost za ljude i vozila koja su ispod zgrade parkirana, na parkiralištu u
nadležnosti Rijeka prometa.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o obilasku terena MO Luka. Do 15.04.2013.
dostavit će u tajništvo mjesnog odbora svoja opažanja s terena, gdje su uočili lokacije s
komunalnim neredom ili oštećenjima na objektima komunalne infrastrukture. Neovisno o
obilasku terena, uputit će se dopis Rijeka prometu d.d. kako bi se "gljive" na Gatu Karoline
Riječke postavile na način koji bi imao neku funkciju i uredila horizontalna i vertikalna
signalizacija na skretanju i duž Demetrove ulice i ulice južno od nje, na što je ukazao g.
Agatić.
 Prisutni su se upoznali s dopisom OGU za komunalni sustav od 22.02.2013. (URBROJ
13/2013) kojim se Vijeće informira o ponovo pokrenutoj inicijativi postavljanja javnog toaleta
uz ulicu Riva Boduli u blizini Zagrebačke ulice, u dogovoru sa Lučkom upravom Rijeka.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa o inicijativi OGU za komunalni sustav o
postavljanju javnog toaleta na području MO Luka.
 Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, prisutni su raspravljali o daljnjim aktivnostima
vezanim za problem sanacije kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice. Upoznali su
se s dopisom OGU za komunalni sustav od 22.02.2013. (URBROJ 18/2013), kojim od HŽ
infrastrukture d.o.o. traže očitovanje u pogledu poduzimanja mjera iz nadležnosti, pozivajući
se na čl. 54. i 57. Zakona koji se odnose na križanje pruge i pješačkog prijelaza.
G. Pavlović pozdravlja napore OGU za komunalni sustav da iznañu zakonsku osnovu za
sanaciju barem dijela kolnika na kojem je pješački prijelaz, gdje je nadležnost HŽ-a prema
njihovom tumačenju očito neupitna. Ali ostaje i dalje neriješen velik dio kolnika izvan
pješačkih prijelaza. Smatra da s problemom treba izaći u javnost putem svih zainteresiranih
medija. Predlaže da se svim TV kućama i Novom listu uputi dopis s kronologijom poduzetih
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aktivnosti i priloženim fotografijama. Prisutni se slažu s prijedlogom.
G. Kalanj smatra da se treba obratiti uredu premijera RH, odnosno Vladi RH. Ukoliko bi se
uputio dopis uredu predsjednika RH, isti bi bio proslijeñen Vladi, pa to možda nema smisla.
Obzirom da je i Uprava prometne inspekcije izjavila nenadležnost svojim dopisom od
11.02.2013. (URBROJ 16/2013), ovdje se radi o pravnoj praznini koju sve odgovorne
institucije koriste za prebacivanje nadležnosti s jednih na druge. Potrebno je pokrenuti
inicijativu da se zakon dopuni. Pripremiti će koncept dopisa za ured premijera. Suglasan je
da se paralelno problem učini javnim, putem svih zainteresiranih medija.
G. Pavlović predlaže da se dopis uputi i uredu premijera i predsjednika RH. Razmišlja i o
djelovanju putem političkih stranaka. Obzirom da predstavnici političkih stranaka koji su i
članovi Vijeća MO Luka nisu po pitanju ovog problema poduzeli nikakve aktivnosti unutar
svojih stranaka, možda bi bilo dobro obratiti se g. Silvanu Hrelji, saborskom zastupniku i
predsjedniku Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), koja je koalicijski partner u Vladi, a
sjedište njihove riječke organizacije se nalazi na području MO Luka, u Verdievoj ulici.
Gña. Karabaić osobno poznaje predsjednicu riječke organizacije HSU, gñu Ljiljanu Cvjetović.
Preuzima na sebe obvezu kontakta s gospoñom i informaciju o mogućnosti organiziranja
sastanka s g. Hreljom nakon Uskršnjih blagdana.
Zaključak:
Uputiti će se dopis uredu premijera i predsjednika RH s prijedlogom dopune Zakona o javnim
cestama. Osim spomenutog, uputit će se i dopis medijima kako bi se šira javnost upoznala s
problemom sanacije kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice, te pravnoj praznini koju
institucije koriste za prebacivanje ili odbacivanje nadležnosti za sanaciju.
 Pročitan je dopis ovlaštenog predstavnika stanara sa adrese V. Lisinski 8., zaprimljen
20.03.2013. (URBROJ: 19/2013). Stanari su mjesnom odboru dostavili primjedbe na rad
Tržnica Rijeka d.o.o., odnosno njihovih ugovornih trgovaca. Ukazuju na nepoštivanje tržnog
reda, radnog vremena, uvjeta prodaje i skladištenja.
Zaključak:
Uputit će se dopis Tržnicama Rijeka d.o.o. u kojem će se prenijeti primjedbe i sugestije
stanara sa adrese V. Lisinski 8, sa zahtjevom da se utvrde eventualni propusti u radu Tržnica
Rijeka d.o.o. odnosno njihovih ugovornih trgovaca, te poduzmu odgovarajuće aktivnosti
kako bi se propusti uklonili.

AD 2
 Vijećnica Mirjana Karabaić informirala je prisutne o održanom sastanku u prostorijama
Turističke zajednice Rijeka, dana 19.03.2013., s organizatorima FIUMARE. Manifestacija će
se održati i ove godine. Planirana je u razdoblju 5. do 12. lipnja o.g., te prethodi Fiumanki
koja počinje 13. lipnja. Radi se o bloku dogañanja od 10 dana koji čine objedinjene obje
priredbe. Program će biti istovjetan lanjskom uz neke novine i iskorake. Osim izložbe i regate
tradicijskih barki, prezentacije tradicijskih radionica, edukacijskih predavanja, sajma
proizvoda kvarnerskoga kraja, planiraju se i novi programi kao što su "Dan otvorenih paluba"
i "Mala burza nautike" (sajam korištene nautičke opreme). Lokacije na kojima će se odvijati
programi su takoñer proširene: na Jedrarsku, Bačvarsku, Uljarsku i Ribarsku ulicu, te Riječki
lukobran. U program FIUMARE će se uklopiti i MO Luka svojim programskim aktivnostima u
sklopu obilježavanja Dana MO Luka, odnosno likovnim susretima u Jedrarskoj i natjecanjem
u udičarenju.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o održavanju FIUMARE na području mjesnog
odbora. Sredinom travnja će se početi s pripremama programa obilježavanja Dana MO Luka.
 Kontakt policajac za područje MO Luka, g. Goran Agatić informirao je prisutne o drskim
krañama i sličnim kaznenim djelima kojima je ponekad poprište zbivanja i područje Mjesnog
odbora Luka. Žrtve spomenutih kaznenih djela često su osobe zrelije životne dobi i starija
populacija. Vrlo je važno preventivno djelovanje, kako bi se ova kaznena djela svela na
najmanju moguću mjeru. G. Agatić predlaže da se u prostorijama Mjesnog odbora Luka
3/4

sredinom travnja održi edukacija od strane kontakt policije. Moli članove Vijeća da na
edukaciju pozovu grañane putem ovlaštenih predstavnika stanara ili udruge umirovljenika
ukoliko postoji na području mjesnog odbora. Predstavnici kontakt policije 1. Policijske postaje
PUPG Rijeka bi održali edukaciju na temu:
1. Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela drske krañe, ulične prijevare i
prijevare na kućnom pragu.
2. Provale u stanove grañana.
Zaključak:
Vijećnici prihvaćaju prijedlog g. Agatića. U prostorijama MO Luka će se organizirati edukacija
grañana s ciljem prevencije kaznenih djela drskih kraña, uličnih prijevara, prijevara na
kućnom pragu i provala u stanove. Edukacija će se održati u travnju 2013. Termin edukacije
će se precizirati naknadno.

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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