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ZAPISNIK
1. SJEDNICE VMO LUKA
1. sjednica VMO Luka održana je 16.06.2010. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u prostorijama MO
Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Mladen Mihaljević
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice VIjeća Mjesnog odbora Luka od 14.06.2010.:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odluka o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO Luka
Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Luka
Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Luka
Usvajanje Pravilnika o nagrañivanju
Tekuća komunalna problematika
Dani Mjesnog odbora Luka
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Luka je predložio da osobe ovlaštene za potpisivanje i dalje ostanu iste - Saša
Pavlović i Mirjana Karabaić.
Zaključak:
•

Članovi VMO Luka jednoglasno odlučili: osobe ovlaštene za raspolaganje
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sredstvima na žiro računu MO Luka su Saša Pavlović, predsjednik VMO i Mirjana
Karabaić, član VMO Luka.
AD 2
Predsjednik Saša Pavlović predložio je raspravu o Poslovniku Vijeća MO Luka. Vijećnici nisu imali
primjedbi.
Zaključak:
Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Luka jednoglasno je usvojen, nalazi se u prilogu ovog
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
AD 3
Predsjednik Saša Pavlović predložio je raspravu o Pravilima Mjesnog odbora Luka. Vijećnici nisu
imali primjedbi.
Zaključak:
Pravila Mjesnog odbora Luka jednoglasno su usvojena, nalaze se u prilogu ovog Zapisnika i
čine njegov sastavni dio.

AD 4
Predsjednik Saša Pavlović predložio je raspravu o Pravilniku o nagrañivanju fizičkih i pravnih
osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora. Vijećnici nisu imali primjedbi.
Zaključak:
Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora
jednoglasno je usvojen, nalazi se u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
AD 5
a) Predsjednik Saša Pavlović predložio je da se Vijeće podsjeti na otvorene komunalne
probleme iz prošlog mandata. Nakon kraće rasprave vijećnici su zaključili da je ostalo
otvoreno:
1. demontažni stupići u Matačićevoj u funkciji invalidnih osoba;
2. uklanjanje kioska ispred ulaza u Zagrebačku 10;
3. sanacija kolnika ulice Ivana Zajca;
4. premještanje stupića na tržnici iz Zagrebačke u Trnininu i V. Lisinskog kako bi se
omogućila prohodnost Zagrebačke ulice u popodnevnim satima;
5. stupići na nogostupu Zagrebačke ulice od U.O. "Mornar" do područja tržnice koji bi
spriječili parkiranje vozila tik uz zgrade čime onemogućuju prolaz pješacima;
6. pitanje javnog WC-a na području tržnice;
7. čišćenje tržnice.
Vijećnici će zahtijevati i informacije o:
• Cvjetnoj ulici
• popločenju Verdieve - uz osvrt na kvalitetu radova
b) Predsjednik Saša Pavlović informirao je vijećnike o igralištu na Delti i trenutnoj situaciji:
prema neslužbenim informacijama Grad još uvijek čeka posljednju potvrdu Lučke uprave
d.d. nakon čega bi se trebalo krenuti u realizaciju i vjeruje da će to biti vrlo skoro. U
meñuvremenu se treba razmisliti o tome tko će voditi računa o igralištu kako ga ne bi
devastirali neodgovorni grañani.
Nakon kraće rasprave vijećnici su se složili da bi se mladi s područja mjesnog odbora trebali
organizirati u udrugu grañana koja bi možda mogla preuzeti odgovornost i brinuti o igralištu. U
tome im treba pomoći, pa će se na jednoj od narednih sjednica odrediti vijećnici koji će se
zadužiti za pomoć mladima. Predsjednik predlaže da se možda osnuje i Vijeće mladih koje
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može po potrebi prisustvovati sjednicama i predlagati svoje ideje i to ne samo u području
sporta.
Zaključak:
a) Tajnica će pripremiti presliku službene prepiske VMO Luka sa nadležnim službama
po pojedinim točkama. Vijećnici će dogovorno podijeliti gore navedene probleme i
svatko će se pripremiti za odreñenu problematiku, kako bi je prezentirao na sastanku
sa pročelnicom OGU za komunalni sustav, Irenom Miličević s kojom će tajnica
pokušati organizirati sastanak do 15. srpnja o.g.
b) Na jednoj od slijedećih sjednica će se dalje razraditi ideja o osnivanju udruge mladih
sportaša s područja MO Luka i kako im u tome pomoći, kao i Vijeća mladih i njihovo
uključivanje u rad u MO Luka.

AD 6
Vijećnici su raspravljali što učiniti s organizacijom Dana Mjesnog odbora Luka. Budući da su bili
izbori i nije se znalo tko će biti u Vijeću MO, a sada je već sredina lipnja predlaže se odgoda za
jesen.
Zaključak:
Vijećnici se slažu da se ove godine Dani mjesnog odbora odgode za jesen.
AD 7
•
•

Planirani izlet u Beli na otoku Cresu vjerojatno neće biti moguće organizirati prije ljeta.
Pokušat će se organizirati početkom rujna.
Gña. Mirjana Karabaić je predložila da se inicira suradnja sa Športskim ribolovnim
društvom "LUBEN". Za Dane mjesnog odbora moglo bi se organizirati natjecanje u
udičarenju na Riječkom lukobranu. Vijećnici podržavaju ovu ideju.

Sjednica je završila u 20:00 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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