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ZAPISNIK
SA 45. SJEDNICE VMO LUKA
45. sjednica VMO Luka održana je 18.06.2009. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u
prostorijama MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Željko Selci, član VMO
• Zlatko Leporić, predsjednik Komunalnog pododbora
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
• Vlado Matijašić, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice VMO Luka:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika VMO gña. Mirjana Karabaić i predložila slijedeći:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Rezime 6. Likovnih susreta u Jedrarskoj
Pripreme za dane Mjesnog odbora
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD1
Gña. Mirjana Karabaić se osvrnula na 6. "Likovni susret u Jedrarskoj" koji se održao 07. lipnja ove
godine. Odaziv je ove godine bio puno manji nego proteklih godina i to osobito djece kojoj je ova
manifestacija prvenstveno i namjenjena. Bilo je više odraslih slikara. Jedan od razloga je izuzetno
loše vrijeme na dan održavanja likovnih susreta. Drugi su razlog kulturna dogañanja u Kastvu.
Slijedeće godine treba prije odreñivanja datuma 7. "Likovnih susreta u Jedrarskoj" provjeriti
kalendar kulturnih dogañanja da ne doñe do preklapanja. Zadužuje se tajnica poslati zahvalnice
članovima žiria.
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Osim toga gña. Karabaić je istaknula da bi teret organizacije trebalo ravnomjernije podijeliti meñu
vjećnicima, da se opet ne dogodi da neki članovi vijeća rade, a neki "statiraju". G. Žarko Mataja
Mafrici se osjetio prozvanim, ali je odbacio kritiku. Istaknuo je da je u nekoliko navrata pitao
predsjednika VMO g. Pavlovića treba li što pomoći, ali je svaki puta dobio negativan odgovor.
Predsjednik VMO g. Saša Pavlović na to kaže da kod raspodjele posla uvijek pita tko se javlja za
pojedini zadatak, ali ako se nitko ne javi mora sve odradi sam. Gña. Karabaić prihvaća objašnjenja
i zaključuje diskusiju na ovu temu uz napomenu da se o tome mora voditi računa.
AD2
Zamjenica predsjednika VMO najavila je obilježavanje dana MO Luka i zamolila vijećnike da
referiraju u kojoj je fazi organizacija dogañaja:
• mjerenje tlaka i šećera u krvi – na molbu Društva dijabetičara Primorsko – goranske
županije Rijeka, akcija će se održati 30. lipnja umjesto 26. lipnja kako je ranije
planirano. Tlak i šećer u krvi će se u slučaju lijepog vremena mjeriti ispred zgrade
MO i to od 9 do 11 sati. Za suncobran će se pobrinuti g. Saša Pavlović, a dva stola
će taj dan iznijeti g. Žarko Mataja Mafrici i g. Željko Selci. U slučaju kiše mjerenja će
se obaviti u prostorijama MO;
Zadužuje se tajnica za izradu plakata koji će se staviti na oglasne ploče, a obavijest za
grañanstvo će staviti i na web stranice MO Luka.
• Turnir u malom nogometu – g. Zlatko Leporić je organizirao turnir koji će se održati
27. lipnja (subota). Počet će u 10:00 sati, a igrat će se u Ružićevoj u dvorani DŠR
Sušak. Trenutno još sakuplja prijave. G. Saša Pavlović se pobrinuo za nagrade
pobjednicima. Isto tako naručeni su sendviči za sudionike koji će se preuzeti u
prodavaonci PIKO na Fiumari na dan održavanja turnira.
• koncert KUD Fratellanza – Žarko Mataja Mafrici je izvjestio prisutne da je
organizacija uglavnom pri kraju. Koncert će se održati u zgradi Zajednice Talijana Palazzo Modello (Circollo) s početkom u 19:00 sati. Kada sazna broj izvoñača
organizirati će još samo catering, a šank će tu večer raditi tako da je na taj način
riješena i okrijepa za izvoñače;
Zadužuje se tajnica za izradu plakata koji će se postaviti na oglasne ploče mjesnog
odbora i slanje obavijesti medijima kako bi se grañanstvo obavijestilo o manifestaciji.
Gña. Karabać je podsjetila vijećnike da se na žalost neće realizirati izlet u Beli na otoku Cresu.
Iako su i predsjednik Vijeća MO g. Saša Pavlović i član Vijeća g. Mataja Mafrici poduzeli sve što su
mogli, propao je dogovor sa Pomorskom školom Bakar koja je trebala dati brodić za izlet. Škola
kao neprofitna institucija ne može izdati fakturu za ovu namjenu, a tvrtka JPS d.d. iz Rijeke nije
registrirana za prijevoz putnika, već samo za prijevoz robe pa se niti preko njih nije mogao
organizirati izlet.
Takoñer se nije stiglo organizirati otvaranje montažnog igrališta čija gradnja je započela na platou
izmeñu zgrade Exportdrva i Mrtvog kanala.
AD3
Zamjenica predsjednika VMO pročitala je nazočnim Vijećnicima zapisnik sa sastanka
održanog na inicijativu MO Luka 16.06.2009. u prostorijama Direkcije komunalnog redarstva.
Osim predstavnika MO Luke gñe. Mirjane Karabaić i g. Saše Pavlovića sastanku su prisustvovali
i ravnatelj Direkcije g. Zdenko Pleše i komunalni redar g. Josip Bajok. Tema sastanka je bila nered na trgu ispred zgrade HNK Ivana pl. Zajca kojeg učestalo čine dvojica muškaraca i jedna
žena hraneći ptice.
Budući da, prema informaciji ravnatelja Direkcije, komunalni redari nemaju gotovo nikakve ovlasti
vijećnici MO će pokrenuti inicijativu za izmjenu i/ili dopunu Odluke o komunalnom redu. Gña.
Karabaić i g. Zlatko Leporić će proučiti važeću Odluku i sastaviti prijedloge izmjena. Prijedlozi će
se u pisanom obliku dostaviti Gradonačelniku potkrijepljeni opisom niza poduzetih aktivnosti
članova Vijeća Mo Luka za rješenje ovog problema, koji do danas nisu dali nikakve rezultate.
Predsjednik Vijeća MO informirao je prisutne da će i Kazalište sa svoje strane izvršiti pritisak na
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nadležne gradske službe radi iste problematike.
Kao što je naprijed spomenuto komunalni redari nemaju nikakvih ovlasti pa bi bilo nužno da na
intervencijama imaju pratnju policije. Radi toga je Predsjednik VMO pozvao policajca s ovog
područja g. Agatića u prostorije mjesnog odbora i informirao ga o pokrenutim aktivnostima. Prva
policijska postaja čiji je g. Agatić djelatnik, biti će pismeno obaviještena o inicijativi pojačanog
nadzora koja je dogovorena sa g. Zdenkom Pleše.
Zadužuje se tajnica poslati dopis Prvoj policijskoj postaji s kopijom zapisnika sa sastanka u
Direkciji komunalnog redarstva od 16.06.2009., kako bi i oni sa svoje strane pojačali nadzor i u
skladu sa ovlastima pomogli u rješavanju problema
Što se ostale komunalne problematike tiče i dalje je nerješeno:
- "putujući kontejneri" u Rivi boduli;
- premještanje stupića u Zagrebačkoj – radi prohodnosti ulice u popodnevnim satima.
Pričekat će se odgovor nadležnih službi do slijedeće sjednice na kojoj će se odlučiti o daljnjim
koracima.
AD4
•

•

•

U Novom Listu koji je izašao upravo na dan održavanja sjednice objavljen je članak
pod naslovom "Nigdje mjesta za javni WC" novinarke Ive Vlašminsky. Autorica članka
je u članku "optužila" stanovnike ovog MO za opstrukciju postavljanja javnog WC-a.
Vijećnici su se složili da predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović će napiše demanti i
pošalje ga Novom Listu.
Tajnica je informirala vijećnike o kolegiju održanom 09.06.2009. u Direkciji za mjesnu
samoupravu, gdje je tajnicima je predstavljen g. Robert Mišan, ravnatelj novoosnovane
Direkcije prometnog redarstva koja bi trebala početi s radom sredinom rujna. Za sada
će uz ravnatelja biti zaposlena tri prometna redara koji još prolaze obuku. Nadležnost
Direkcije će biti nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila s ciljem učinkovitog
rješavanja prometnih problema u Grad. Zaključak sa kolegija - svaki mjesni odbor će
sačiniti kratak izvještaj o "crnim točkama" na svom području koje čine nepropisno
parkirana vozila. Izvještaj bi bilo dobro potkrijepiti slikama s terena. Vijećnici su zadužili
tajnicu da slika neuredno parkirana vozila u MO Luka i dostavi ih, zajedno s izvještajem
u Direkciju za mjesnu samoupravu.
Predsjednik VMO je informirao prisutne o nestanku dvije slike sa zidova MO. Gña.
Karabaić i on su sigurni da je na svakom čavliću visila slika, a sada su dva čavlića
prazna. Smatraju da o ovome treba upoznati pročelnika Odjela za gradsku
samoupravu i upravu ili ravnatelja Direkcije za mjesnu samoupravu.

Zamjenica predsjednika VMO je u 20,30 sati zaključila sjednicu.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Davorka Milanović
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Zamjenica predsjednika VMO Luka:
Mirjana Karabaić

