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ZAPISNIK
30. SJEDNICE VMO LUKA
30. sjednica VMO Luka održana je 26.04.2017. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Žarko Mataja Mafrici
• Šaban Mahmutović
Sjednici nisu bili nazočni:
• Ljiljana Cvjetović, članica VMO
Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 29.03.2017. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Prioriteti za 2018. godinu
2. Pripreme za Dane MO Luka
3. Komunalna pitanja
- koncesija tržnice
- bazne stanice
- čišćenje slivnika na području MO Luka i zamjena koševa za sitni otpad u Verdievoj
ulici
- upućeni i zaprimljeni dopisi
- ostala komunalna pitanja
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Vijećnici su razmatrali zaprimljene prijedloge malih komunalnih zahvata (prioriteta) za 2018.
godinu:
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1) Ana Crnković Šikanjić (mail od 14.04.2017.) – predlaže postavljanje više klupa na Molo
longu, jer se djeca nemaju gdje odmoriti, a šetnica je preduga za njihov uzrast
2) Petra Nenadić, (mail od 19.04.2017.) - predlaže uređenje Molo longa, kao jedne od
omiljenih riječkih šetnica. Nedostaju sadržaji poput klupa, kanti za smeće, špina za vodu i
slično, a nužna je i djelomična sanacija asfalta.
3) Ivan Marinović (mail od 19.04.2017.) – predlaže na Molo longu dodatne sadržaje za
najmlađe, tematski park, možda kakav gusarski brod, koja sprava za vježbanje za odrasle i
klupe za odmor
4) Marko Ferri (mail od 21.04.2017.) – predlaže uređenje kolnika te popravak i izmjenu ulične
rasvjete u Jedrarskoj ulici
5) Nina Majcan (mail od 21.04.2017.) - gospođa se obratila mjesnim odborima centra grada
(Školjić, Brajda-Dolac, Luka, Centar-Sušak, Mlaka i Potok) s projektom revitalizacije dječjih
igrališta u centru grada. Svjesna je činjenice da su sredstva koja su namijenjena mjesnim
odborima za male komunalne zahvate premala, jer jedno „pošteno“ dječje igralište košta
između 700.000,00 i 1.200.000,00 kuna. Gospođa je napravila prezentaciju postojećeg
stanja dječjih igrališta u centru grada koju je pokazala i nekim ljudima u Gradskoj vlasti, sa
željom da po tom pitanju nešto napravi. Smatra međutim da je važnije, ukoliko su Vijeća
zainteresirana, prezentaciju pokazati i vijećnicima.
Sami vijećnici bi u prioritete za 2018. godinu uvrstili:
6) sanaciju sjevernog nogostupa Adamićeve ulice od RK RI do spoja s Trgom Republike
Hrvatske
Vijećnici podržavaju prijedloge građana koji se odnose na uređenje Molo longa. Nisu međutim
sigurni da li će se ti prijedlozi moći uvrstiti u prioritete mjesnog odbora, obzirom da je Molo longo u
nadležnosti Lučke uprave Rijeka. Što se tiče dječjih igrališta (prijedlog gđe. Majcen.) Vijeće bi rado
podržalo projekt, ali na žalost na području ovog mjesnog odbora nedostaje adekvatan prostor za
izgradnju dječjeg igrališta, a i sredstva kojima MO raspolaže za male komunalne zahvate su
višestruko nedostatna. Međutim, ukoliko bude organizirana prezentacija gđe. Majcen, netko od
članova Vijeća će se odazvati. Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Konačan prijedlog prioriteta Vijećnici će donijeti na slijedećoj sjednici sredinom svibnja
2017. godine.

AD 2
Dani MO Luka se tradicionalno odvijaju krajem svibnja ili početkom lipnja. Predsjednica je
informirala vijećnike da su kontaktirane profesorice likovnog kojima bi, radi djece i njihovih obveza
zbog završetka školske godine, odgovarao datum 27. svibnja za održavanje Likovnih susreta u
Jedrarskoj. Što se tiče udičarenja to bi se natjecanje i ove godine održalo u sklopu manifestacije
FIUMARE koja započinje 31. svibnja, a završava 07. lipnja. Natjecanje u udičarenju bi se stoga
održalo u nedjelju 04. lipnja 2017. godine.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju.

AD 3
Koncesija tržnice – predsjednica je podsjetila prisutne da nikakvih odgovora gradskih službi
i dalje nema, Vijeće se o ovom pitanju informiralo isključivo putem medija.
Kao što je najavila na prethodnoj sjednici, jučer, 25.04.2017. posjetila je gđu. Šubat , direktoricu
Tržnica Rijeka d.o.o. U razgovoru je saznala da niti djelatnici toga trgovačkog društva ne raspolažu
nikakvim službenim informacijama. Kao i članovi Vijeća sve informacije saznaju iz Novog lista. Na
upit predsjednice VMO, direktorica Šubat je kazala da su skladišta poljoprivrednih proizvoda koja
koriste Tržnice Rijeka d.o.o. u Demetrovoj ulici u vlasništvu Grada, osim prostora na spoju
Demetrove i Matačićeve ulice, koji je u privatnom vlasništvu, ali ne zna tko je vlasnik. Svjesna je da
se prostor koristi u svrhe skladištenja i to navodno od strane tri poslovna subjekta. Nema međutim
•
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za to nikakvu službenu argumentaciju. Prostori koje koriste Tržnice Rijeka d.o.o., uređeni su na
način kako im je naložila inspekcija. Nemaju rashladne uređaje jer to nije bilo zatraženo.
Predsjednica je u nastavku kazala da je MO Luka, sukladno zaključku sa prethodne sjednice
zatražio inspekcijski nadzor skladišnih prostora dopisom od 10.04.2017. (urbr 30/2017). Do
početka ove sjednice nije zaprimljen nikakav odgovor. Pita se što dalje po ovom pitanju. Predlaže
okupljanje građana, ti više štop je u medijima najavljen i mogući povrat buvljaka u ovaj kvart.
G. Kalanj smatra da bi možda bilo dobro zatražiti sastanak kod pročelnice OGU za komunalni
sustav. Osim toga, po pitanju prostora na spoju Demetrove i Matačićeve ulice, trebalo bi još
jednom uputiti pismeni upit komunalnom redarstvu. Vijeće se naime za taj prostor već u više
navrata, obraćalo komunalnom redarstvu zbog nakupina otpada i smeća, te ruševnog stanja zbog
čega je prostor predstavljao opasnost za širenje zaraza. Posve je neshvatljivo da se sada koristi
kao skladište za prehrambene proizvode koji se ljudima prodaju na tržnici.
I ostali vijećnici u raspravi potvrđuju i navode primjere iz EU, gdje niti jedna tržnica ne postoji bez
adekvatnog skladišnog prostora s rashladnim uređajima.
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku:
Zaključak:
a) organizirati će se zbor građana na temu novog koncesijskog razdoblja tržnice
b) zatražiti će se sastanak kod pročelnice OGU za komunalni sustav
c) uputit će se dopis komunalnom redarstvu i zatražiti njihov izvid na terenu, te
utvrđivanje vrste i obima djelatnosti koja se obavlja u prostoru na spoju Demetrove i
Matačićeve ulice, kao i tko su subjekti koji je obavljaju.
Bazne stanice – Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, dana 07.04.2017. upućena je
požurnica Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine (URBR 29/2017).
Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim dopisom Konzervatorskog odjela u Rijeci (URBR 32/2017)
od 12.04.2017. Dopis predstavlja očitovanje Konzervatorskog odjela u Rijeci u vezi uklanjanja
baznih stanica, za koje sada izjavljuju da je njihovo uklanjanje nemoguće jer ne postoji drugo
mjesto za postavu, a iste predstavljaju neophodnu potrebu zbog pokrivenosti signalima. Temelj za
njihovu promjenu mišljenja vijećnici nalaze u priloženom dopisu koji je ministrica kulture RH uputila
predstojniku Ureda predsjednika vlade RH. U raspravi su se vijećnici zgrozili nad zaprimljenim
dokumentima. Predsjednica ih je informirala i o sastanku s predstavnicima stanara (Marina Vicelja i
Saša Pavlović) koji se održao danas, 26.04.2017., u tajništvu mjesnog odbora. Gđa. Vicelja je
kazala da bi u ime građana trebalo poslati oštro reagiranje na zaprimljen dopis. Pitanje je da li izaći
i u medije, okupiti građane, što dalje?
G. Kalanj smatra da sadržaj zaprimljenog dopisa potvrđuje da je MO Luka ozbiljno shvaćen, te su
instance odlučile ovu inicijativu srezati u korijenu. Ni sam nije siguran koje su još preostale
mogućnosti i očekivani rezultat.
Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
MO Luka će uputiti pismenu reakciju na adresu predstojnika Ureda predsjednika Vlade i na
znanje ministrice kulture RH i Konzervatorskom odjelu u Rijeci.
•

Predsjednica je izvijestila prisutne da su u dogovoru sa g. Šimatovićem trebali biti očišćeni slivnici
na području mjesnog odbora. Posao još uvijek nije odrađen zbog kvara na mehanizaciji ViK-a.
Dobra vijest je da su u Verdievoj ulici zamijenjeni koševi za sitni otpad.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju.
Dostava u zapadnom dijelu Verdieve i Zagrebačke ulice – zaprimljen je odgovor Direkcije
za prometno redarstvo (URBR 28/2017).
U skladu sa prijedlogom MO Luka, prometno redarstvo je pojačalo nadzor u periodu od 24. do 31.
ožujka, te izdalo 17 kazni protiv počinitelja koji su prekoračili dopušteno vrijeme za dostavu.
Pojačane kontrole će se nastaviti i tijekom travnja.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju.
•
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AD 4
•

Predsjednica je informirala vijećnike o reakciji koju je u ime VMO Luka uputila Novom listu,
te je objavljen 14.04.2017. godine. Radi se o grafitima kojima je u predizbornoj kampanji
iscrtan velik dio pročelja zgrada na području tržnice.

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

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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