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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/11-02/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31.08.2011. 
                                    
   

ZAPISNIK 
16. SJEDNICE VMO LUKA 

 
16. sjednica VMO Luka održana je 31.08.2011. (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, čjan 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 15. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 21.07.2011. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik je upoznao vijećnike sa zaprimljenim dopisima:  
 

• Gña. Željka Gajić, povjerenik zgrade Zagrebačka 16 – pritužba na restoran Mornar, radi 
čijih stolova i velikih stolica postavljenih na nogostupu Zagrebačke ulice, pješaci jedva 
prolaze.  

Zaključak: 
Uputiti će se dopis Direkciji za komunalno redarstvo n/r ravnatelja Zdenka Pleše, a na 
znanje pročelnice Irene Miličević i gñe. Željke Gajić.  
 
• Gdin. Dragoljub Orešić, povjerenik zgrade V.Lisinski 8 – pritužba na ugostiteljski objekt "Pul 

Trave", V. Lisinskog 10 i buku uzrokovanu "živom" glazbom i pjesmom koja remeti mir i red 
grañanima u susjedstvu. Dopis je supotpisan i od  strane povjerenika zgrade Zagrebačka 
19-19/A.  
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Zaključak: 
Uputiti će se dopis Državnom inspektoratu, na znanje OGU za komunalni sustav, n/r 
pročelnice Irene Miličević, te povjerenicima zgrada V. Lisinski 8 i Zagrebačka 19-19/A.   
 
• Gña. Manon Giron, povjerenik zgrade Riva Boduli 5 – pritužba na slabu informiranost 

grañana vezanu za novu regulaciju prometa na Rivi Boduli (veza članak objavljen u Novom 
listu 30.08.2011.).   

Zaključak: 
Uputiti će se dopis gñi. Manon Giron informirati je o poduzetim aktivnostima Mjesnog 
odbora Luka vezanim za prezentaciju novog prometnog režima na području gradske 
tržnice. 
   
• OGU za komunalni sustav, pročelnica Irena Miličević – odgovor vezan za zbrinjavanje 

mačaka u kortilu zgrade Matačićeva 1.   

Zaključak: 
Dopis je upućen "na znanje" svim zainteresiranima te daljnje aktivnosti MO na ovu temu 
nisu potrebne. 
   
• Tansadria Rijeka – dostavljena je suglasnost za postavljanje javne rasvjete na spoju 

Verdieve ulice i Rive Boduli.   

Zaključak: 
Čeka se suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci, nakon čega se može pristupiti 
postavljanje javne rasvjete. 
   

Gdin. Zlatko Lepoprić je upozorio na nekoliko komunalnih problema:  
 

• I dalje je prisutan problem izdignutih šahti na Gatu Karoline Riječke.   

Zaključak: 
Ponovo će se na to ukazati Direkciji za komunalno redarstvo.  
 
• Pored fontane ispred kazališta otvorila se rupa uz šahtu.   

Zaključak: 
Prijaviti će se problem Direkciji za komunalno redarstvo. 
   
• Na ulazu u zgradu Transadrie već duže vrijeme stoji nedovršeni prokop na nogostupu.   

Zaključak: 
Prijaviti će se problem Direkciji za komunalno redarstvo. 
   

 
AD 2 

Predsjednik VMO g. Saša Pavlović izvijestio je prisutne vijećnike da je ranije toga dana u OGU za 
komunalni sustav prisustvovao prezentaciji novog prometnog režima zbog radova na ureñenju 
priključnih cesta za Pomorski putnički terminal na Riječkom lukobranu, u sklopu Projekta obnove 
riječkog prometnog pravca. Novi režim će obuhvatiti ulice Riva Boduli, Demetrovu, Wenzelovu i dio 
Senjskog pristaništa iza zgrade carinarnice. Novi režim ima za posljedicu i ukidanje 108 (od 
ukupno 350) parkirnih i 20 dostavnih mjesta. Na prezentaciji je upozorio Rijeka promet da treba 
naći alternativna rješenja za grañane. Dogovoreno je da im se ponudi izbor izmeñu parkirališta na 
obali i Delti.  Dogovorena je takoñer i prezentacija za grañane koja će se održati u prostorijama 
MO Luka 08.09. o.g. (četvrtak) s početkom u 18 sati. Prezentaciju će održati predstavnik Lučke 
uprave Rijeka g. Rajko Račeta i predstavnici Rijeka prometa g. Danijel Frka i Čedo Borčić. 

Zaključak: 
Uputiti će pozivi ovlaštenim predstavnicima stanara s pogručja gradske tržnice koje 
obuhvaća ulice: Riva Boduli, V. Lisinskog, Trninina, Matačićeva, Wenzelova, Verdieva, 
Zagrebačka i Demetrova.  
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Predsjednik VMO je izvijestio prisutne vijećnike da je 31.08. o.g. nakon prezentacije novog 
prometnog režima, u uredu pročelnice OGU za komunalni sustav održan kraći sastanak na kojem 
joj je ukazao na tri problema sa područja MO koja zahtijevaju hitno rješavanje: 

• pitanje korisnika prostora u stambenim zgradama, a u vlasništvu Grada – u posljednje 
vrijeme prostori se daju na korištenje raznim udrugama i vjerskim zajednicama koje remete 
mir i red ostalih suvlasnika u zgradi. Potrebno je voditi računa o djelatnosti korisnika prije 
zaključivanja ugovora o korištenju prostora koko bi se izbjegle neugodnosti, a postojeće 
korisnike upozoriti da se moraju pridržavati kućnog reda kao i svi ostali stanari u zgradi. 

• čišćenje Verdieve ulice – ukazao je pročelnici na posve neadekvatno čišćenje dijela 
Verdieve ulice uz rubove zgrada, te oko i ispod postavljenih koševa za sitni otpad kao i oko 
zelenih površina s okruglim klupicama.  

• širenje neugodnih mirisa iz šahti oborinske odvodnje i oluka na zgradama – vijećnici još od 
proljeća o.g. ukazuju nadležnim službama na ovaj problem, ali do danas nije nañeno 
nikakvo rješenje.  

Zaključak: 
Uputiti će dopisi pročelnici OGU za komunalni sustav, gñi. Ireni Miličević za sva tri 
problema kako bi pomogla u njihovom rješavanju.  
 

Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim Rješenjima OGU za komunalni sustav vezanim za 
izvoñenje raznih radova na području mjesnog odbora. 
 
 
 
 
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 
 


