PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Mjesni odbor Luka
Vijeće Mjesnog odbora
KLASA: 026-02/09-02/7
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1
Rijeka, 08.07.2009.
ZAPISNIK
SA 46. SJEDNICE VMO LUKA
46. sjednica VMO Luka održana je 08.07.2009. (srijeda) s početkom u 18:00 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 45. sjednice VMO Luka: Zamjenica Predsjednika Vijeća MO gña. Mirjana
Karabaić je pročitala zapisnik, nakon čega je zapisnik jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Saša Pavlović, pozdravio prisutne i predložio slijedeći:
DNEVNI RED
1. Rezime Dana Mjesnog odbora
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD1
Predsjednik VMO je pohvalio g. Žarka Mataju Mafricia koji je odlično organizirao koncert KUD
Fratellanza u Palazzo Modelo (Circollo). Svu organizaciju vezanu za taj dogañaj je obavio gotovo
posve sam. Pohvalama se pridružuju i ostali vijećnici. Za drugi puta treba bolje odraditi reklamu.
Malonogometni turnir je takoñer uspješno održan, u organizaciji g. Zlatka Leporića. Sudjelovale su
4 ekipe od koji su tri bile s područja MO-a. Druge godine se mora povesti računa o tome da se na
turniru osiguraju najmanje 2 službene osobe. I akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi vijećnici
ocjenjuju uspješnom budući da je u dva sata, koliko je trajala, mjerenje obavilo 120 ljudi.
Sveukupno su dani MO Luka organizirani i provedeni uspješno.
Izlet koji se planirao za kraj lipnja u sklopu dana MO će se pokušati organizirati u rujnu.
Vijećnici posebnu pohvalu daju Deanu Pavloviću koji je pomogao kreirati i informatički oblikovati
izglede pozivnica i zahvalnica za provedene manifestacije, a pohvalu zaslužuje i za sudjelovanje i
organiziranje sportskih natjecanja.
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Predsjednik VMO je pročitao prisutnima dopis Rijeka prometa d.d. u kojem mole VMO da
predloži zamjensku lokaciju za prioritete za 2009. godinu radi "razlike" koja je nastala pri
ugovaranju izvedbe radova u visini 16.000,00 kuna. Zatražilo se pismeno objašnjenje od
Rijeka prometa d.d. s obrazloženjem kako i na čemu je razlika nastala.
Što se tiče zahtjeva MO-a za ucrtavanjem pješačkog prijelaza na križanju Matačićeve i
Zagrebačke ulice, a čija je izvedba odbijena od strane nadležnih, vijećnicima još preostaje
razgovarati s policijom – kada bi oni revnosnije kažnjavali nepropisno parkiranje problem
prelaska ceste za grañane na tom mjestu bi bio puno manji.
Predsjednik VMO je obavijestio prisutne da su nadležne službe odbile i premještanje
stupića u Zagrebačkoj ulici na poziciju križanja Zagrebačke sa Trnininom i V.Lisinskog.
Time bi i dalje bio spriječen prolaz vozilima prema Verdievoj i Kazališnom trgu, što je i bio
cilj njihovog postavljanja, a takav bi položaj stupića omogućio prohodnost Zagrebačke u
popodnevnim satima što je jako važno grañanima koji tu stanuju. G. Žarko Mataja Mafici će
pripremiti opširniji dopis jer misli da je problem sa nadležnim službama puno širi od
premještanja stupića. Prijedlog dopisa predočit će ostalim vijećnicima slijedeći tjedan.
Predsjednik VMO izvješćuje prisutne da demanti koji je poslan Novom listu 23.06.09. na
članak novinarke Ive Vlašminski objavljen 18.06.2009. pod naslovom " Nigdje mjesta za
javni WC", još uvijek čeka na stolu urednice - neobjavljen.
Gña. Mirjana Karabaić i g. Zlatko Leporić su pročitali važeću Odluku o komunalnom redu.
Predložiti će izmjenu/dopunu članka 74 ili 75 koji reguliraju mjere koje komunalno redarstvo
može primjeniti u slučaju onečišćenja javne površine. U pisanom obliku će se prijedlog
izmjene poslati Gradonačelniku.
Na području ovog MO su prisutni su i problemi koje bi trebalo riješiti sa Tržnicama Rijeka
d.d. G. Mahmutović i g. Mataja Mafrici istaknuli da gotovo cijelu noć na području Rive
boduli obavlja prodaja iz kombija – veletrgovci prodaju robu vlasnicima štandova. Vijećnici
se prisjećaju požara koji je u veljači ove godine izbio istovremeno na adresama
Zagrebačka 10 i Verdieva 7, kada vatrogasci nisu radi parkiranih automobila mogli
intervenirati. Isto tako u više se navrata tražilo od Tržnica Rijeka d.d. da sklone jedan
štand kako bi se oslobodio ulaz u Zagrebačku 10, ali ništa od toga. Problem su i perači
tržnice koji, neopreznim baratanjem šmrkom prljavštinu s poda place prenose na fasade
zgrada. Dogovoreno je da svaki vijećnik napiše do srijede 15.07. svoje viñenje problema.
To bi bila baza za pripremu temeljitog prijedloga za sastanak sa direktoricom Tržnica
Rijeka d.d. gñom . Šubat, koji će dogovoriti predsjednik Vijeća.
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G. Željko Selci je s vijećnicima podijelio nedoumicu o tome kako dalje djelovati da bi se
potaknulo dovršenje montažnog igrališta za djecu. Naime usprkos njegovom trudu kod gñe.
Vesne Buterin i Bojana Hlače, ravnatelja Lučke uprave Rijeka d.d. koji stalno obećaju
pomoć, ništa se nije pomaklo od svibnja ove godine. G Pavlović je predložio da sam
nazove Luku d.d. koja je i poslala pismenu suglasnost za izgradnju igrališta (u potpisu g.
Varljen) te dogovoriti razgovor s odgovornima. Ovisno o ishodu tih razgovora odlučit će se
o daljnjim koracima. Predložit će se i sastanak kod Pročelnika OGU za sport i tehničku
kulturu, g. Veljka Karabaića.
Predsjednik VMO je podsjetio prisutne da u rujnu treba izraditi slijedeći broj glasila MO
Luka, petog Bulletin-a.
Predsjednik VMO je u 20,00 sati zaključio sjednicu.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Davorka Milanović
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Predsjednik VMO Luka:
Saša Pavlović

