PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Mjesni odbor Luka
Vijeće Mjesnog odbora
KLASA: 026-02/09-02/8
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1
Rijeka, 27.08.2009.
ZAPISNIK
SA 47. SJEDNICE VMO LUKA
47. sjednica VMO Luka održana je 27.08.2009. (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
• 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
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice VMO Luka: Tajnica MO Luka, Davorka Milanović pročitala je
zapisnik, nakon čega je zapisnik jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Saša Pavlović, pozdravio prisutne i predložio slijedeći:
DNEVNI RED
1. Pripreme za izdavanje 5. Bulletina
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD1
Predsjednik Vijeća MO gosp. Saša Pavlović podsjetio je prisutne da će u narednom razdoblju
trebati početi s pripremama za izdavanje petog broja glasila mjesnog odbora – Bulletina. Predložio
je da ovaj broj ne bude samo revijalan i afirmativan, već da to bude pregled rada Vijeća u ovom
sastavu, odnosno na neki način rezime ovog mandata. Trebalo bi se osvrnuti na zacrtane
smjernice Vijeća s početka mandata i usporediti planirano sa ostvarenim. Ovaj Bulletin bi trebao
sadržavati i sve ono za što se ovo Vijeće nije uspjelo izboriti. Predsjednik navodi i nekoliko
primjera: dječje igralište, javni WC, premještaj stupića u Zagrebačkoj ulici itd.
Svaki vijećnik bi za slijedeći sastanak, koji će se održati neovisno o sjednici VMO, ukratko trebao
opisati svoje viñenje postignuća ovog Vijeća, ali i neuspjeha ili još uvijek otvorenih pitanja koje bi
za ovog mandata trebalo odraditi.
Vjećnici su se složili sa prijedlogom i dogovoreno je da se čuju nakon što svatko od njih napiše
dogovoreno pa će se naći u prostorijama Mo kako bi se taj materijal uobličio u članke za Bulletin i
izvršila priprema za tisak.
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Predsjednik VMO pročitao je prisutnima dopis Komunalnog pododbora s problematikom
golubova na području MO. Zamjenica predsjednika, gña. Mirjana Karabaić podsjetila je
vijećnike da je o toj temi već pisano i gradonačelniku u svibnju ove godine, te pročitala
njegov odgovor na taj dopis. Gradonačelnik izmeñu ostalog piše Vijećnicima da su golubovi
zaštićena vrsta što je ponukalo zamjenicu da na adresu gradonačelnika 3. kolovoza uputi
još jedan dopis u kojem navodi objašnjenje da vijećnici niti u jednom trenutku nisu pomislili
na fizičku eliminaciju ptica kao metodu kojom bi rješili problem čistoće ispred zgarade
kazališta. Nastojanja Vijeća usmjerena su na neodgovorne grañane koji hrane ptice.
Vijećnici su se složili da se pričeka odgovor gradonačelnika na dopis zamjenice od 03.
kolovoza, pa će se ovisno o tome adekvatno postupiti.
Komunalni pododbor se dopisom obratio Vijeću MO i s problematikom čišćenja centralne
tržnice. Predsjednik odbora g. Zlatko Leporić smatra da se čišćenje područja tržnice vrši
nekvalitetno i površno. Djelatnici Tržnica d.d. obavljajući posao čišćenja jakim mlazom
vode uništavaju fasade i vrata na okolnim zgradama, zaštopavaju šahte te oštećuju
betonske podloge na ulicama. Dogovoreno je da se uputi dopis Gradu Rijeci kao davaocu
koncesije, a na znanje i Tržnicama Rijeka d.d. kao koncesionaru sa zahtjevom da se
isprave navedene nepravilnosti i konačno krene sa kvalitetnim čišćenjem područja tržnice.
Predsjednik Vijeća MO g. saša Pavlović pročitao je dopis Komunalnog pododbora s
problematikom kontejnera za smeće u ulici Riva Boduli. Prema izvješću predsjednika
komunalnog pododbora g. Leporića ponovo se premještaju kontejneri za smeće čija
pozicija bi trebala biti na skretanju u Demetrovu ulicu, a ne na spoju Rive Boduli i
Zagrebačke gdje se trenutno nalaze. Predsjednik Vijeća je podsjetio da je na tu temi
održan sastanak u ožujku ove godine kojem su prisustvovali osim vijećnika i članova
Komunalnog pododbora i predstavnici Rijeka prometa d.d., Čistoće d.o.o. i ovlaštena
osoba zgrade Zagrebačka 10. Osim toga Vijeće je već reagiralo uputivši dopis dopis Rijeka
prometu d.d. 28.05.2009. na koji nije stigao nikakav odgovor. Dogovoreno je da se pomoć
dopisom zatraži od ureda gradonačelnika.
Predsjednik Vijeća MO g. Saša Pavlović pročitao je dopis komunalnog pododbora na temu
preprodaje voća i povrća u ulici Riva Boduli. U dopisu se iznosi zapažanje o nelegalnom
širenju „prodajnih mjesta“ preprodavača voća i povrća koji svojim dostavnim vozilima
(kombijima i kamionima ) doslovno okupiraju ulice Riva Boduli i Zagrebačku – zapadni dio.
Dolazak kamiona dogaña se u večernjim satima a preprodaja traje cijelu noć uz
neizostavne povišene tonove i lupanje čime se remeti red i mir stanovnika ovog dijela
grada. Komunalni pododbor predlaže da se uputi dopis gradonačelniku zajedno sa
problematikom iz prethodne točke kako bi se iskoristio njegov utjecaj na nadležne službe i
preprodavači prisilili da svoje poslove obavljaju na za to predviñenom mjestu, a to je
Veletržnica Rijeka – Matulji.
Vijeću MO se pismenim putem obratila i Ovlaštena osoba zgrade Vatroslav Lisinski 8 čije
pismo je vijećnicima pročitao predsjednik VMO. U ime stanara Ovlaštena osoba se takoñer
žali na remećenje reda i mira u noćnim satima od strane korisnika štandova na tržnici koji
izvan radnog vremena tržnice skladište robu u štandove koje imaju u najmu, pri čemu
lupaju roletama i kolicima za prijevoz robe. Vijeću je dostavljen i izvještaj koji prati rad
štandova u razdoblju od svibnja do potkraj kolovoza iz kojeg je razvidno da se ova
djelatnost obavlja vrlo intenzivno u kasnim večernjim i noćnim satima. Predlaže se i
rješenje, a to je da ključ metalne rešetke s lokotom koja ograñuje štandove ima predstavnik
Tržnica Rijeka d.d. koji bi rešetku po završetku radnog vremena zaključavao i rano ujutro
otključavao. Vijećnici zaključuju da se uputi dopis Tržnicama Rijeka d.d., na znanje OGU
za komunalni sustav, pročelnici Ireni Miličević s molbom da Vijeću daju slijedeće odgovore:
1. da li je Ugovorom o korištenju štandova možda na neki način regulirano vrijeme u
kojem korisnici mogu koristi štandove, odnosno mogu li to činiti i izvan radnog
vremena tržnice.
2. da li je moguće uvažiti prijedlog Ovlaštene osobe zgrade V. Lisinski 8
3. da li mogu na neki način utjecati na korisnike štandova da noću štandove otvaraju i
zatvaraju što je moguće tiše
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Zamjenica predsjednika VMO gña. Mirjana Karabaić izvjestila je prisutne o neadekvatnom
čišćenju Verdieve ulice u dijelu od kućnog broja 3 do 11, odnosno uz Kazališni park. Uočila
je da se ulica zapravo kamionom samo vlaži umjesto da se pere, a ispod koševa za smeće
koji se nalaze uz zgrade u tom dijelu Verdieve ulice nalaze se talozi blata jer se ispod njih
nikada ne očisti. Vijećnici su se složili da se uputi dopis Čistoći d.o.o., na znanje OGU za
komunalni sustav, pročelnici Ireni Miličević.
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Predsjednik VMO Luka g. Saša Pavlović, dao je na usvajanje rebalans financijskog plana
za 2009. godinu. Vijeće MO Luka je jednoglasno usvojilo rebalans.
G. Saša Pavlović, predsjednik Vijeća MO predlaže da se zatraži od Direkcije za mjesnu
samoupravu podatke o stanju donacija i to: koliko je za vrijeme ovog sastava Vijeća stiglo
donacija i od koga, koliko je utrošeno i na što te koliki je trenutni saldo donacija MO Luka.

Predsjednik VMO je u 21,00 sat zaključio sjednicu.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Davorka Milanović
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Predsjednik VMO Luka:
Saša Pavlović

