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ZAPISNIK
46. SJEDNICE VMO LUKA

46. sjednica VMO Luka održana je 15.01.2014. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Mirjana Karabaić, zamjenik predsjednika VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Marović, član Komunalnog pododbora
• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora
Sjednici nisu bili nazočni:
• Lea Šarunić, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 11.12.2013. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2013. godinu
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća,g. Saša Pavlović podnio je izvještaj o radu Vijeća MO Luka u razdoblju od 01.
siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
Zaključak:
Nakon što je razmotren Izvještaj o radu Vijeća MO Luka za razdoblje 01. siječnja do 31.
prosinca 2013. godine jednoglasno je usvojen.
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AD 2
Vijećnici su razgovarali o otvorenim pitanjima iz prethodne godine:
1. Još uvijek nije ništa poduzeto po pitanju sanacije nogostupa u Demetrovoj ulici ispred kućnog
broja 6A, pred ulazom u prostorije UABA. To je pitanje koje se iniciralo još početkom 2013.
godine. Na sastanku u OGU za komunalni sustav 06.11.2013. dato je obećanje da će se
površina sanirati u studenom 2013. godine. To se meñutim, nije ostvarilo.
Zaključak:
Kontaktirati će se telefonom i/ili e-mailom Rijeka promet i OGU za komunalni sustav i zatražiti
informacija o razlozima zbog kojih još uvijek nije saniran nogostup u Demetrovoj kod kućnog
broja 6A ( UABA).
2. 21.10.2013. upućen je dopis OGU za komunalni sustav u kojem se zahtjeva čišćenje sustava
odvodnje za područje MO Luka, sjeverno od ulice Ivana Zajca. Odgovor nije zaprimljen.
Zaključak:
Kontaktirati će se telefonom i/ili e-mailom OGU za komunalni sustav i/ili ViK zatražiti čišćenje
sustava odvodnje sjeverno od ulice Ivana Zajca.
3. Vijeće MO Luka je u srpnju 2013 od Tržnica Rijeka i OGU za upravljanje imovinom zatražilo
izmiještanje kioska ispred ulaza u zgradu Zagrebačka 7 i 7a. Odgovoreno je da je u pripremi
prijedlog i razgovori o smanjenju opsega koncesije, čime bi se riješio i problem spornog
kioska. Do kraja 2013. godine u MO nije zaprimljena informacija o ishodu razgovora niti
smanjenju opsega koncesije.
Zaključak:
Za sada se neće poduzimati daljnje aktivnosti po ovom pitanju.
4. Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, vezano za prometno zagušenje u kvartu i
zatražen, ali odbijen inspekcijski nadzor, upućeni su dopisi:
a) Upravi prometne inspekcije pri MPPI dana 12.12.2013. (URBROJ 113/2013)
b) MUP, Ravnateljstvo, Uprava policije, Službi za sigurnost cestovnog prometa dana
12.12.2013. (URBROJ 114/2013)
Zaključak:
Na odgovore MPPI, Uprave prometne inspekcije i MUP-a, Službe za sigurnost cestovnog
prometa, obje u Zagrebu, pričekati će se do slijedeće sjednice.
5. Pročitan je odgovor Direkcije za komunalno redarstvo (URBROJ 4/2014), vezan za pritužbu
predstavnice stanara Zagrebačke 16 na neprimjereno korištenje javne površine od strane
ugostiteljskog objekta "Mornar".
G. Kalanj je ujedno informirao prisutne da je s 01.01.2014. stupio na snagu novi Zakon o gradnji,
prostornom ureñenju i grañevinskoj inspekciji, koji komunalnom redarstvu daje puno veće ovlasti za
postupanje. To je interesantno za rješavanje komunalnih nereda na prostorima u privatnom
vlasništvu kao što je primjerice ruševina i nered u Demetrovoj 8. Kada prouči Zakon, predlaže da se
s tim problemom ponovo obratimo komunalnom redarstvu.
Zaključak:
• Presliku zaprimljenog odgovora Direkcije za komunalno redarstvo vezanog za
restoran MORNAR proslijediti će se predstavnici stanara Zagrebačke 16.
• Uputit će se dopis Direkciji za komunalno redarstvo i ponovo zatražiti njihov nadzor
na ruševini u Demetrovoj ulici kućni broj 8 te poduzimanje odgovarajućih aktivnosti.
6. Predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović podsjetio je i na otvoreno pitanje dodatnih poplava u

kvartu koje su nastale kao posljedica rekonstrukcije pristupnih cesta putničkom terminalu
krajem 2011. godine, što je bila zajednička investicija Grada i Lučke uprave. Nakon sastanka
u Lučkoj upravi 21.11.2013. i na terenu nekoliko dana kasnije, očekuje se elaborat o ovom
problemu sačinjen od specijalističke tvrtke koju je angažirala Lučka uprava.
Zaključak:
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Predsjednik Vijeća će krajem siječnja o.g. telefonom kontaktirati g. Rajka Račetu u Lučkoj
upravi i zatražiti informaciju o ovom pitanju.
G. Šaban Mahmutović je kazao da je u putem lokalnih medija čuo da će Grad obavljati snimanje
korištenja dostavnih parkirnih mjesta, kako bi se utvrdila njihova iskoristivost i odlučilo o eventualnoj
prenamjeni. Pita da li netko od vijećnika ima kakvu dodatnu informaciju o tome. Nitko od prisutnih
nije upoznat s iznesenim.
Zaključak:
Kontaktirati će se Rijeka promet i zatražiti informacija o snimanju korištenja dostavnih
parkirnih mjesta.
G. Mahmutović je ukazao i na problem oštećenog balkona na "zgradi Transadrie" u Vrdievoj ulici
izmeñu kućnih brojeva 6 i 8. Dio žbuke je već pao i oštetio parkirano vozilo u tom dijelu, a
predstavlja i prijetnju pješacima.
Zaključak:
Tajnica će fotografirati sporni balkon i uputiti će se dopis Direkciji za komunalno redarstvo.

AD 3
Zaprimljen je dopis OGU za kulturu kojim se informira VMO Luka o odobrenim sredstvima u visini
2.000,00 kn za organizaciju "Likovnih susreta u Jedrarskoj", koje su uvrštene u Program javnih
potreba u kulturi za 2014. godinu. Zatražena je pismena suglasnost Vijeća kako bi se pripremio
godišnji ugovor o sufinanciranju.
Zaključak:
Uputit će se dopis OGU za kulturu kojim će se iskazati suglasnost i zatražiti godišnji ugovor
o sufinanciranju programske aktivnosti Likovni susreti u Jedrarskoj u 2014. godini.

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

Saša Pavlović
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