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ZAPISNIK
39. SJEDNICE VMO LUKA
39. sjednica VMO Luka održana je 31.01.2018. (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
• Ljiljana Cvjetović, 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:
•
Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 14.12.2017. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje Izvješća o radu VMO Luka za 2017. godinu
2. Stanje donacija
3. Komunalna pitanja:
- proširenje javne rasvjete u Ulici Senjsko pristanište
- problem oborinske odvodnje u Ulici Ivana Zajca
- ostala komunalna pitanja
4. Programske aktivnosti mjesnih odbora i Financiranje programskih aktivnosti
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica Vijeća dala je prisutnima na razmatranje Izvješće o radu VMO Luka za 2017. godinu.
Predložila je da se Izvješće usvoji ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo.
Zaključak:
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu VMO Luka za 2017. godinu jednoglasno je
usvojeno.
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AD 2
Predsjednica je informirala prisutne o stanju donacija: saldo 31.01.2017. bio je 9.595,84 kn, u
programskim aktivnostima utrošeno je 5.372,00 kn, a zaprimljeno novih 400,00 kn donacija. Saldo
koji se prenosi u 2018. godinu iznosi 4.623,84 kn
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje stanje donacija MO Luka.
AD 3
•

Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima:

-

Proširenje javne rasvjete na području Senjskog pristaništa – upućen je dopis Rijeka plusu
d.o.o. (URBR 1/2018) sa molbom za proširenje rasvjete
G. Kalanj je kazao da je obišao teren i uočio da na zgradama koje okružuju ovo područje već
postoje lampe, ali ne rade. Predlaže da se one fotografiraju i uputi još jedan dopis Luci Rijeka d.d.
sa molbom da se barem dvije od njih stave u funkciju, što bi znatno poboljšalo problem. Prisutni su
se složili s prijedlogom.
-

Oborinska odvodnja u Ulici Ivana Zajca – nakon rekonstrukcije ove ulice uočeno je da se za
vrijeme jačih kiša na potezu od Transadrie do prvog paviljona tržnice stvaraju velike lokve.
Upućen je dopis OGU za komunalni sustav (URBR 2/2018) sa zahtjevom da se poduzmu
odgovarajuće mjere kako bi sustav odvodnje na tom području funkcionirao.
-

Bazne stanice – zaprimljen je odgovor OGU za zdravstvo i socijalnu skrb (URBR 67/2017) u
kojem se Vijeće upućuje na nadležna ministarstva, što je već davno obavljeno.

•

Ostala komunalna pitanja:

-

Rijeka prometu d.d. je upućen zahtjev (mail 17.01.2018.) da se vrati stupić nedaleko
autobusne stanice kod kazališta koji je priječio ulaz vozilima na pješačku zonu Verdieve
ulice, što je do ove sjednice i obavljeno.

-

G. Kalanj predlaže da se Rijeka prometu d.d. uputi zahtjev da se na području mjesnog
odbora, a posebno u Zagrebačkoj, Verdievoj i Matačićevoj ulici obnove plave parkirne linije,
koje su sada već slabo vidljive vozačima.

-

Što se tiče tržnice, predsjednica je kazala da je u kontaktu s predstavnikom Rijeka plusa
d.o.o. koji je zadužen za ovaj posao. Radovi zamjene opreme su u tijeku. U hodu se
rješavaju manji problemi ukoliko iskrsnu.

-

Tajnica je informirala vijećnike da je na web stranici Grada otvoreno savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću vezano za nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke. Putem e-konzultacija vijećnici
mogu do 17.02.2018. dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i dopune na nacrt spomenute
Odluke.
Gđa. Cvjetović je kazala da je bila prisutna na prezentaciji nacrta Odluke koja je za gradske
vijećnike bila održana u gradskoj vijećnici 25.01.2018. Odluka se mora donijeti, ali su mnogi
prisutni bili skeptični po pitanju njene provedbe, obzirom da u gradu Rijeci prevladava
visokogradnja, odnosno više-stambene zgrade kojima se posude za kućni otpad nalaze na javim
površinama.
Provedba odluke dovedena je u pitanje i u raspravi na sjednici. Osobito u dijelu kažnjavanja za
slučaj da se kućni otpad uredno ne razdvaja. Nametnulo se pitanje kako ustanoviti tko to radi i
zašto bi ostali građani snosili kazne za nečije neodgovorno ponašanje. Jedino rješenje vide u
„čipiranim“ posudama i vrećicama za otpad.
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Zaključak:
1. Uputit će se dopis Luci Rijeka d.d. sa zahtjevom da se stave u funkciju barem dvije
već postojeće lampe u Senjskom pristaništu
2. Uputit će se dopis Rijeka prometu d.d. i zahtijevati obnovu horizontalne signalizacije
na području MO, osobito Verdieve, Zagrebačke i Matačićeve ulice.
3. Vijeće će se očitovati na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, na web stranici Grada putem
e-konzultacija do 17.02.2018.
AD 4
Vijećnici su upoznali dopisima Odjela za gradsku samoupravu i upravu u kojima se dostavljaju
informacije o programskim aktivnostima vijeća mjesnih odbora i načinu financiranja istih u 2018.
godini.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje sadržaje zaprimljenih dopisa.
AD 5
Predsjednica je informirala vijećnike o građanima koji su se mjesnim odboru obratili zbog
mogućeg (prisilnog) odlaska stomatologa Milana Krmpotića, čije usluge koristi dosta
stanara iz kvarta, mahom umirovljenika.
Radi se o ordinaciji sa sjedištem na adresi Riva Boduli 5. Blizina ordinacije i ugovor stomatologa sa
HZZO-om, ovoj je skupini građana izuzetno važan, a ističu da su i radom dr. Krmpotića vrlo
zadovoljni. Mole mjesni odbor da pismenim putem kod nadležnih službi daju potporu dr. Milanu
Krmpotiću kako bi stomatološka ordinacija ostala u funkciji na istoj adresi.
Zaključak:
Prisutni su se upoznali s dopisima upućenim na adresu Doma zdravlja PGŽ i Upravnom
odjelu za zdravstvo u PGŽ, kojima Vijeće MO Luka u ime građana moli da stomatološka
ordinacija dr. Milan Krmpotić ostane na adresi Riva Boduli 5.
•

•

Predsjednica Vijeća pročitala je e-mail gđe. Ane Bradičić iz Zagrebačke 13, u kojem
zahvaljuje na Bulletinu i svemu što je Vijeće učinilo za dobrobit građana MO Luka.

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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