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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/11-02/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  29.06.2011. 
                                    
   

ZAPISNIK 
14. SJEDNICE VMO LUKA 

 
14. sjednica VMO Luka održana je 29.06.2011. (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 
• Željko Selci, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 11.05.2011. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na Dane MO Luka 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Nakon održanih ovogodišnjih Likovnih susreta u Jedrarskoj, u sklopu akcije udruge Pro torpedo 
"Oživimo Mrtvi kanal" i Dana MO Luka Vijećnici su se u kraćem razgovoru osvrnuli na održana 
dogañanja. Složili su se da su sve manifestacije bile odlično organizirane. Pohvala ide ŠRD-u 
"Luben" s kojim je i ove godine bilo zadovoljstvo surañivati u organizaciji 2. KUP-a MO Luka u 
udičarenju. Predsjednik VMO g. Saša Pavlović zahvaljuje vijećnici Mirjani Karabaić za uložen trud 
u organizaciji Likovnih susreta i suradnji sa udrugom Pro torpedo, g. Željku Selci za angažman i 
odlično odrañen posao u ugostiteljskom objektu "Na kantunu" koji je takoñer dao veliki doprinos 
organizaciji ovogodišnjih Likovnih susreta. G. Zlatku Leporiću uputio je pohvalu za izuzetan trud i 
uspjeh u organizaciji 1. KUP-a Delte, malonogometnog turnira na novom igralištu. 
Gña. Mirjana Karabaić upoznala je prisutne sa zahvalnicom koju je u ime Vijeća primila od udruge 
Pro torpedo za aktivno sudioništvo u projektu "Oživimo Mrtvi kanal". 
Vijećnici su se složili da je jedina manjkavost kod svih dogañanja bila loša medijska promocija. 
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Predsjednik je podsjetio da je ove godine malonogometni turnir organiziran zajedno sa Direkcijom 
za mjesnu samoupravu i mjesnim odborima Centar – Sušak i Školjić u sklopu obilježavanja Dana 
Sv, Vida i radi otvorenja novog igrališta, a i Likovni susreti su bili dio akcije "Oživimo Mrtvi kanal". 
Radi toga su navedene manifestacije imale i puno veći broj sudionika. Sve je to iziskivalo i veća 
sredstva, a radi recesije mjesni odbor je raspolagao sa manje sredstava nego prošlih godina. To je 
razlog za rebalans financijskog plana za 2011. po pozicijama i ukupno. 
Zaključak: 

• Slijedeće godine će se posebna pažnja posvetiti medijima kako bi manifestacije u 
organizaciji MO Luka dobile adekvatan prostor u medijima. 

• Vijeće se slaže s predloženim rebalansom financijskog plana za 2011. 
 
AD 2 
 
Predsjednik je upoznao vijećnike sa zaprimljenim dopisima nadležnih službi:  

1. Odgovor Direkcije za prometno redarstvo vezan za ponašanje redara na terenu od 8. lipnja 
– Vijeće je zadovoljno odgovorom.  

2. Odgovor Rijeka prometa d.d. od 06. lipnja vezan za mogućnost korištenje parkirališta na 
Delti tijekom cijelog tjedna, nije pozitivan. Predsjednik Vijeća je 20. lipnja bio na sastanku u 
Rijeka prometu d.d. na kojem je dogovoren probni rok u trajanju od tri mjeseca u kojem će 
grañani sa područja glavne tržnice koristiti to parkiralište tijekom cijelog tjedna. Pratit će se 
stanje, analizirati te donijeti konačna odluka po isteku tog roka. 

3. Vijećnici su se upoznali s odgovorom OGU za komunalni sustav vezanim za sanaciju 
Trninine ulice koja će se sanirati dijelom u sklopu druge faze ureñenja Kazališnog parka, a 
dijelom putem Rijeka prometa d.d. 

4. Podnesak g. Orešića vezan za rad štandova izvan radnog vremena je star (iz 2009.) Treba 
podnijeti novi. 

5. Za postavljanje rasvjete na spoju Verdieve i ulice Riva Boduli potrebna je suglasnost 
zgrada Riva Boduli 1 i 3. 

Gña. Mirjana Karabaić je podsjetila Vijeće da još uvijek nije stigao odgovor nadležnih službi 
vezan za sanaciju kolnika ulice Ivana Zajca (uz prugu), kao niti očitovanje vezano za sanaciju 
neugodnih mirisa na području tržnice. 

 
Zaključak: 

• Odluka o daljnjim aktivnostima Vijeća vezanim za sanaciju kolnika ulice Ivana Zajca 
donijeti će se u rujnu. 

• U cilju rješavanja problema neugodnih mirisa na području MO Luka organizirati će se 
sastanak 13. srpnja u jutarnjim satima sa g. Šimatovićem. 

 

AD 3 

Predsjednik je upoznao vijećnike sa zaprimljenim zahtjevima za korištenje prostora u MO Luka: 
1. "Kršćanski Centar Riječ Života" – stav Vijeća je negativan. 
2. Udruga "DAMDOM" – stav Vijeća je negativan 
3. Likovno društvo "Kvarner" – stav Vijeća je pozitivan 
 

Zaključak: 

Tajnica će kontaktirati podnosioce zahtjeva za korištenjem  prostora MO Luka i upoznati 
ih sa stavovima Vijeća 

 
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 
 


