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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/11-02/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20.04.2011. 
                                    
   

ZAPISNIK 
12. SJEDNICE VMO LUKA 

 
12. sjednica VMO Luka održana je 20.04.2011. (srijeda) s početkom u 18:00 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: 

• Željko Dunato, predsjednik Komunalnog pododbora  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 23.03.2011. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlozi za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni 

zahvati) za 2012. godinu 
2. Pripreme za Dane MO Luka 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Informacija o igralištu na Delti 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Prisutni su se upoznali sa zapisnikom sa 7. sastanka Komunalnog pododbora od 13. travnja o.g. u 
kojem su predloženi mali komunalni zahvati (prioriteti) za 2012. godinu.  
Gdin. Zlatko Leporić predlaže da se u prioritete za 2012. uvrsti i sadnja drvoreda u zapadnom 
dijelu Zagrebačke ulice kao što je to u njenom istočnom dijelu, zajedno sa povišenjem ivičnjaka 
kako bi se onemogućilo parkiranje vozila na nogostupu te ulice.  
Zaključak: 

Poziv za prijavu prioriteta za 2012. je otvoren do 22. travnja o.g. pa će se konačan prijedlog 
prioriteta za 2012. godinu usvojiti na slijedećoj sjednici. 
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AD 2 
 
Predsjednik Vijeća podsjetio je prisutne na odluku VMO sa prethodne sjednice o suradnji s 
udrugom Pro torpedo na njihovom projektu – OŽIVIMO MRTVI KANAL. Potporu toj inicijativi MO 
Luka daje organizacijom svojih programskih aktivnosti (Likovni susreti u Jedrarskoj i Dani MO 
Luka) u vrijeme održavanja manifestacija udruge od 20. do 29. svibnja o.g. i to: 

1. Drugi KUP MO Luka u udičarenju u suradnji sa ŠRD "Luben" – gdin. Saša Pavlović je u 
kontaktu s predstavnicima "Lubena", te je informirao prisutne da je dogovoreno vrijeme 
održavanja 21.05. ŠRD "Luben" će ove godine osigurati nagrade, a MO Luka okrijepu.  

2. Mjerenje tlaka i šećera u krvi – organizirati će se 27.05. (petak) ispred ulaza u MO Luka uz 
Kazališni park u suradnji sa Crvenim križem. 

3. Likovni susreti u Jedrarskoj  - voditeljica organizacije je gña. Mirjana Karabaić 
- mjesto: duž Mrtvog kanala uz Wenzelovu ulicu od željeznog mosta do mosta iza kazališta  
- vrijeme: za djecu 28.05. (subota), a za odrasle 29.05. (nedjelja) 
- za slučaj lošeg vremena osigurati će se dvorana Matice umirovljenika PGŽ u Zagrebačkoj 5. 

Turnir u malom nogometu koji se organizira u sklopu Dana MO Luka, ove godine će se održati 
sredinom lipnja na otvorenju novog igrališta na Delti. 
Eventualno predavanje gdina. Hodanića na neku od astroloških tema dogovorit će se naknadno. 
 

AD 3 

Zapisnikom sa 7. sastanka održanog 13. travnja o.g., članovi Komunalnog pododbora predlažu da 
se upute dopisi kako slijedi: 

1. Tržnicama Rijeka d.d. s upitom za asfaltiranje dijela ulica Trninina, V. Lisinskog i 
Zagrebačke, koje su oštećene i opasne za grañane, a u njihovoj su koncesiji. 

2. Nadstrešnica nad ulazom u zgradu Circola (Uljarska 1) predstavlja i dalje opasnost za 
stanare i prolaznike. Ponoviti zahtjev za sanaciju prema upravitelju zgrade. 

3. Ponoviti zahtjev za postavljanje rasvjete na ulazu u Verdievu ulicu iz pravca Rive Boduli 
kod zgrade Transadrie. 

4. Dopis u vezi sanacije oštećenja kolnika ulice Ivana Zajca uz prugu od zgrade Transadrie 
do zgrade kazališta treba uputiti Upravi prometne inspekcije pri Ministarstvu mora, prometa 
i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb. 

Zaključak: 

1. Upit za asfaltiranje dijela ulica Trninina, V. Lisinskog i Zagrebačke uputiti će se OGU 
za komunalni sustav i na znanje Tržnicama Rijeka d.d. 

2. Za nadstrešnicu na ulazu u Circolo (Uljarska 1) kontaktirati će se komunalni redar. 
3. Za postavljanje rasvjete na spoju Verdieve ulice i Rive Boduli uputiti požurnicu za 

izvedbu. 
4. Dopis vezan za sanaciju kolnika ulice Ivana Zajca uputiti će se kako je predloženo i 

na znanje Gradonačelniku.  
 

Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa zaprimljenim dopisima: 
1. Grad Rijeka, Gradonačelnik, s predmetom: Komunalni problemi na području MO Luka 
2. Rijeka promet d.d., s predmetom Korištenje parkirališta Delta 
3. Rijeka promet d.d., s predmetom: Parkirna mjesta za motocikle 
4. Rijeka promet d.d., s predmetom: Prometna problematika na području MO Luka 

Zaključak: 

Zatražiti će se od Rijeka prometa d.d. mogućnost parkiranja grañana s područja gradske 
tržnice na parkiralištu Delta i za ostale dane u tjednu. 

 

Gña. Mirjana Karabaić predlaže da se nakon provjere na terenu i u arhivi MO, ponovi zahtjev za 
postavljanjem znaka "pješačka zona" na istočnom ulazu u Verdievu ulicu radi upozorenja 
vozačima motocikala koji su dolaskom lijepog vremena u sve većem broju parkirani uz zgradu 
kazališta. 
Zaključak: 

Prijedlog je usvojen. 
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AD 4 

Dana 13. travnja započeli su radovi na izgradnji montažnog igrališta na Delti. Prema informaciji 
OGU za komunalni sustav predviñeni završetak radova je sredina lipnja o.g. Ovoj sjednici 
prethodio je sastanak predstavnika tri mjesna odbora Centar – Sušak, Školjić i Luka s ciljem 
osmišljavanja modela upravljanja igralištem.  Konačna odluka i rješenje nisu doneseni na ovom 
sastanku, pa je dogovoren novi za 27. travnja o.g. u prostorijama MO Centar – Sušak. 
VMO Luka će na tom sastanku predložiti upravljanje igralištem kako slijedi u zaključku:  
Zaključak: 

• Predlažemo osnivanje tijela sastavljenog od predstavnika sva tri mjesna odbora koje 
će koordinirati sa korištenjem igrališta. 

• Predlažemo da osnivači  tijela budu sva tri mjesna odbora. 
• Predlažemo da se na igralište  postavi oglasni ormarić u kojem  bi se nalazio 

raspored korištenja termina, a prednost pri korištenju dati organiziranim grupama sa 
područja tri mjesna odbora. 

• Predlažemo: igralište po noći zaključavati, a preko dana ostavljati otključano kako bi 
bilo dostupno svim grañanima koji ga žele koristiti. 

• Predlažemo da se obaveza ureñivanja rasporeda, briga oko zaključavanja/ 
otključavanja, prijave eventualnih oštećenja prepusti novoosnovanom tijelu. 

• Predlažemo  da novoosnovano tijelo  uspostaviti komunikaciju sa školama i vrtićima 
sa područja mjesnih odbora te im ponudi  jutarnje termine za održavanje tjelesnog 
odgoja. 

• Predlažemo da  novoosnovano tijelo bude  autonomno  pri donošenju svojih odluka, 
ali da je pravo Vijeća mjesnih odbora kao osnivača kontrolirati  rad tijela, te se po  
potrebi uključivati u rad tijela ukoliko tijelo bude „rukovodilo“ igralištem na način 
koji nije dogovoren pri osnivanju.  

• Ukoliko se pristupi osnivanju tijela koje će se brinuti o igralištu,  VMO Luka predlaže 
članove svog Pododbora za sport  za članove tog tijela  

 

AD 5 

• Vijećnik Žarko Mataja Mafrici predlaže da se i MO Luka priključi obilježavanju važnih 
datuma: 

- 3. svibnja – Dan osloboñenja Rijeke 
- 9. svibnja - Dan pobjede nad fašizmom 
- 25. lipnja – Dan državnosti  
 

Zaključak: 

Prijedlog je usvojen. 

 

• Gña. Mirjana Karabaić informirala je prisutne o obilasku terena zajedno sa gdinom. 
Šimatovićem, predstavnikom OGU za komunalni sustav i gdinom Grebeljom, 
predstavnikom KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ukazano im je na smrad koji se širi 
područjem tržnice u posljednje vrijeme, čiji bi uzrok bi trebali utvrditi i sanirati.  

 
 
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 
 


