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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/10-02/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  27.07.2010. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

2. SJEDNICE VMO LUKA 
 

2. sjednica VMO Luka održana je 27.07.2010. (utorak) 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: 

• Šaban Mahmutović 
• Jure Perković 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice VIjeća Mjesnog odbora Luka od 16.06.2010. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacija o odgovoru Rijeka prometa d.d. (parkiranje na Delti) 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Luka pročitao je prisutnima dopis Rijeka prometa d.o.o. od 06. srpnja o.g., kojim 
je odbijen zahtjev VMO Luka (uz potporu ovlaštenih osoba s područja gradske tržnice) za 
mogućnost alternativnog parkiranja svojih sugrañana s područja tržnice na parkiralištu Delta. Gña. 
Mirjana Karabaić je pročitala i odgovor VMO Rijeka prometu d.o.o. na spomenuti dopis.  
Zaključak: 

• Članovi VMO Luka složili su se i u potpunosti podržali navode i argumentaciju 
iznesenu u odgovoru Rijeka prometu d.o.o.  
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AD 2 
 

• Predsjednik VMO Luka je pročitao prisutnima upit ovlaštene predstavnice suvlasnika 
zgrade Riva Boduli 5, gñe Manon Giron, vezan za isticanje zastava na zgradu i odgovor 
koji će joj se uputiti. 

Zaključak: 
Vijećnici MO Luka složili su se s tekstom odgovora gñi. Giron. 

 
• Gña. Mirjana Karabaić pročitala je prisutnima dopis tvrtke Veleoprema, Wenzelova 4, 

upućen Čistoći d.o.o. i na znanje MO Luka, u kojem predlažu izmještanje kontejnera za 
otpad.  

Zaključak: 
Vijećnici MO Luka primili su na znanje sadržaj dopisa. 

 
• Predsjednik VMO Luka je pročitao prisutnima dopis Rijeka prometa d.o.o., rukovoditelja 

Sektora prometa, g. Danijela Frke, kojim poziva na suradnju članova VMO i tajništva, 
radi dojavljivanja o oštećenjima zaštitnih stupića. 

Zaključak: 
Prema informaciji gñe. Karabaić Rijeka prometu d.o.o. će se dojaviti o oštećenim stupićima 
iza zgrade kazališta pored baja za dnevni otpad. 

 
• Zamjenik predsjednika VMO Luka, g. Zlatko Leporić istaknuo je ponovo prisutan stari 

problem preprodaje voća i povrća u ulici Riva Boduli, Demetrovoj i Zagrebačkoj. 
Zaključak: 

Uputiti će se dopis Državnom inspektoratu i na znanje: gradonačelniku, pročelnici OGU za 
komunalni sustav, ravnatelju Direkcije za komunalno redarstvo, ravnatelju Direkcije za 
prometno redarstvo, 1. policijskoj postaji i Tržnicama Rijeka d.o.o. 

 
• Zamjenik predsjednika VMO Luka, g. Zlatko Leporić naveo je problem parkiranih 

motora ispred ulaza u zgradu Riva Boduli 3. 
Zaključak: 

Uputiti će se dopis ravnatelju Direkcije za prometno redarstvo i na znanje pročelnici OGU za 
komunalni sustav, uz priloženu fotografiju.. 

 
• Gña. Mirjana Karabaić ističe problem rupe koja se otvorila ispred zgrade Zagrebačka 6, 

koja predstavlja opasnost za prolaznike. 
Zaključak: 

Uputiti će se dopis Rijeka prometu d.o.o. i na znanje pročelnici OGU za komunalni sustav, 
uz priloženu fotografiju. 
 

• Gdin. Žarko Mataja Mafrici naveo je problem smrada koji se prema informaciji stanara 
širi zgradom Zagrebačka 9. Radi se o gradskom prostoru koji koriste Tržnice Rijeka 
d.o.o., gdje je skladištena vjerojatno trula roba (voće i povrće). 

Zaključak: 
Predlaže se da stanari dostave pritužbu u MO Luka, koja će biti temelj za daljnje postupanje. 
 
AD 3 
 

• Za rujan se planira organizirati izlet na Cres. Predsjednik je informirao prisutne da je 
brodić „Vila Velebita“ na popravku, pa se mora potražiti drugo riješenje. Razgovarao je 
s g. Mičetić Zrinkom koji će dati kontakt broj telefona vlasnika brodića iz Crikvenice.  

Zaključak: 
Tajnica će nazvati g. Mičetića i kontakt broj vlasnika brodića proslijediti vijećniku Žarku 
Mataja Mafrici koji će dogovoriti prijevoz za izlet. 

 
• Predsjednik VMO Luka informirao je prisutne o igralištu na Delti: prema njegovim 

saznanjima sve suglasnosti su dobivene (uključujući i Hrvatske ceste d.o.o.). 
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Gradonačelnik je donio odluku da se raspiše natječaj za izvoñača radova. Predsjednik 
vjeruje da će se u jesen početi s izvoñenjem radova.  

• Predsjednik VMO Luka informirao je prisutne da se još uvijek nije uspjelo organizirati 
sastanak s pročelnicom Odjela gradske uprave za komunalni sustav, gñom. Irenom 
Miličević. U dva navrata se mailom kontaktiralo s njenim službenicima, ali do 
održavanja ove sjednice nije stigao odgovor. 

Zaključak: 
Pričekat će se do kraja kolovoza, pa će se odlučiti što dalje. 

 
 
 
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 
 
 

         
                                                  


