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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/11-02/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  17.10.2011. 
                                    
   

ZAPISNIK 
18. SJEDNICE VMO LUKA 

 
18. sjednica VMO Luka održana je 17.10.2011. (ponedjeljak) 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: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 28.09.2011. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijave programskih aktivnosti za 2012. godinu 
2. Pripreme za 7. broj Bulletina 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Prijavljene su programske aktivnosti VMO Luka za 2012. godinu. Predsjednik Vijeća je pročitao 
prisutnima prijave zajedno sa planiranim sredstvima: 

1. Dani MO Luka (uključujući "Likovne susrete u Jedrarskoj", dio sportskog programa i 
programa zdravstva) 

2. Sportski program 
3. Bulletin 
4. Doček Djeda Mraza 
5. Božićni koncert 
6. Zdravstveni program 
 

Zaključak: 
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Vijeće MO Luka je prihvatilo plan programskih aktivnosti za 2012. godinu. 

 
AD 2 

Predsjednik VMO Luka je predložio vijećnicu Mirjanu Karabaić za glavnu urednicu 7. broja 
Bulletina, uz napomenu da joj svi vijećnici i tajnica budu na raspolaganju za pomoć.  

Zaključak: 
VMO Luka je prihvatilo prijedlog. 

 
 
AD 2 

Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim/upućenim dopisima nadležnim službama:  
 

• Upravi za sanitarnu inspekciju Rijeka, n/r načelnika Stipe Karaula – upućen dopis vezan za 
buku radi "žive glazbe" iz caffe bara "Pul trave" 

Zaključak: 
Čeka se očitovanje Uprave za sanitarnu inspekciju Rijeka. 
 
• OGU za komunalni sustav - upit pročelnice Irene Miličević upućen Uredu državne uprave u 

PGŽ (na znanje MO Luka) vezan za korištenje gradskih poslovnih prostora u stambenim 
zgradama od strane udruga sportske djelatnosti. 

Zaključak: 
Čeka se očitovanje Ureda državne uprave u PGŽ i OGU za komunalni sustav. 
 
• OGU za komunalni sustav – očitovanje VMO Luka vezano za problem čišćenja Verdieve 

ulice.  

Zaključak: 
Očekuje se postupanje u skladu s predloženim načinom tretiranja onečišćenih površina. 
 
Pročitan je odgovor ravnatelja Direkcije za komunalno redarstvo, g. Zdenka Pleše vezan za 
duže vrijeme nedovršen prekop ispred ulaza u zgradu Transadrie. Problem je u nabavi 
granitnih ploča kojih trenutno, te kvalitete i dizajna, nema na tržištu.   

Zaključak: 
Prihvaćeno je obrazloženje Direkcije komunalnog redarstva.   
 

Predsjednik VMO Luka je istaknuo problem koji se javlja u zapadnom dijelu Verdieve ulice: nakon 
što djelatnici Direkcije prometnog redarstva kažnjavaju parkiranje duže od propisanog (30 min) na 
mjestima za dostavu, ona zjape prazna. Kombi vozila su sada uglavnom parkirana na redovitim 
parkirnim mjestima pod naplatom (plave oznake), često izvan gabarita radi svojih dimenzija i 
zauzimaju mjesto grañanima. 

Zaključak: 
Tajnica će napraviti nekoliko fotografija, nakon čega će se uputit dopis Rijeka prometu 
d.d. i na znanje Gradonačelniku.   
 

Vijećnica Mirjana Karabaić je istaknula da se već sigurno 6 mjeseci piše i razgovara o čišćenju 
kanalizacijskog sustava. Napominje da ulazimo u sezonu kada se diže more, što će ovaj problem 
učiniti još većim. U MO je zaprimljen od strane Direkcije za komunalno redarstvo Plan čišćenja 
slivnika odvodnih voda za 2011. godinu koji nije posve jasan.  
Osim toga nedavno je obavljena deratizacija na neprimjeren način. Djelatnici Dezinsekcije d.o.o. 
su na dan tretiranja, umjesto nekoliko dana ranije, na vrata zgrada stavljali obavijesti o svojim 
aktivnostima i otrov za glodavce stavljali samo u zajedničke prostore zgrada koji nisu zaključani. 
Smatra da je to polovično obavljen posao koji neće dati željene rezultate. 

Zaključak: 
Uputiti će se dopisi OGU za komunalni sustav u kojima će se zatražiti tumačenje Plana 
čišćenja slivnika odvodnih voda te upozoriti na dolazeću sezonu i dizanje mora po čemu 
je ovaj mjesni odbor specifičan i treba mu posvetiti dužnu pažnju. Drugim  dopisom će 
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se istom odjelu ukazati na neadekvatno provedenu deratizaciju.   
 

Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je ukazao na neprimjereno čišćenje područja tržnice prilikom kojeg 
djelatnici Tržnica Rijeka d.d. mlazom vode pod pritiskom nečistoću dobrim djelom usmjere u šahte, 
što doprinosi začepljenju kanalizacijskog sustava. Vijećnik Zlatko Leporić dodaje da čišćenje cijevi  
na području tržnice nema smisla ukoliko se ne očisti i dalje od zgrade kazališta.  

Zaključak: 
Uputiti će se dopis Tržnicama Rijeka d.d., ViK-u i OGU za komunalni sustav i zatražiti 
zajednički sastanak.    
 

 
AD 3 
 

• Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je izvijestio prisutne da će slijedeći tjedan biti organiziran 
sastanak sa članicom Gradskog vijeća, gñom. Anom Komparić Devčić, koja će obrazložiti 
stav Kluba vijećnika SDP-a vezan za Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o ureñenju 
prometa na području Grada Rijeke, koji im je Mjesni odbor Luka uputio još 30. ožujka o.g. 
Objasnio je da gña. Komparić čeka elaborat stručnih službi o tom pitanju. 

  
• Predsjednik VMO Luka je pročitao odgovor OGU za komunalni sustav vezan za zahtjev 

Koordinacije mjesnih odbora Luka, Centar – Sušak i Školjić kojim se tražilo postavljanje 
rasvjete na igralištu na Delti.  Prema navodima iz dopisa rasvjetljavanje i daljnje ureñenje 
igrališta moguće je jedino sredstvima prioriteta tri mjesna odbora. Izrada odgovarajućeg 
projekta i pribavljanje potrebnih dozvola za rasvjetu koštalo bi 70.000,00 kuna. Nakon kraće 
rasprave zaključeno je kako slijedi: 

Zaključak: 
Vijeće MO Luka smatra trošak projekta i pribavljanje potrebnih dozvola neprimjereno 
visokim. Uputiti će se dopis Mjesnom odboru Centar – Sušak, koji je pisao zahtjev u ime 
Koordinacije i izvijestiti ga o stavu Vijeća MO Luka ili će se nakon konzultacije s 
mjesnim odborima Centar – Sušak i Školjić uputiti OGU za komunalni sustav zajednički 
stav sva tri mjesna odbora, ukoliko imaju isti zaključak. 
 

 
 
 
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 
 


