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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  19.01.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
21. SJEDNICE VMO LUKA 

 
21. sjednica VMO Luka održana je 19.01.2012. (četvrtak) 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 20. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 01.12.2012. godine: 
 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2011. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je podnio Izvještaj o radu Vijeća MO Luka u razdoblju od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2011. godine.  
  

Zaključak: 
Vijeće MO Luka je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu VMO Luka za 2011. godinu. 

 
AD 2 

Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima: 
• OGU za komunalni sustav – odgovor na upućen dopis vezan za pritužbe grañana na 

prekomjernu buku iz ugostiteljskog objekta, caffe bara „Pul Trave“.  

Zaključak: 
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Preslika dopisa OGU za komunalni sustav uputiti će se grañanima koji su se obratili 
mjesnom odboru s pritužbom na caffe bar „Pul Trave“. 
 

• OGU za komunalni sustav – odgovor na upućen upit vezan za korištenje gradskih poslovnih 
prostora u stambenim zgradama.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 

 
• OGU za komunalni sustav – dopis upućen Tržnicama Rijeka d.o.o. i HNK Ivana pl. Zajca i na 

znanje MO Luka, vezan za ureñenje priključnih cesta Pomorskom putničkom  terminalu na 
Riječkom lukobranu.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 

 
• Predsjednik VMO je pročitao zaprimljene „mail-ove“ grañana Željka Dunata i Tea Dolgana u 

kojima se pitaju zašto nema nikakve reakcije od strane VMO Luka na napise u Novom listu 
vezane za novi prometni režim na području gradske tržnice. Zamolio je vijećnike da iznesu 
svoje mišljenje na zaprimljene pritužbe. 
 

� G. Zlato Leporić smatra da prometno rješenje nije loše. Problem čine nesavjesni vozači koji se 
ne drže prometne signalizacije i svoja vozila ne parkiraju u skladu s oznakama. Posebno su 
problematična dostavna vozila koja se ne pridržavaju niti oznaka niti vremena propisanog za 
dostavu. 

� G. Žarko Mataja Mafrici predlaže inicijativu kojom bi se u funkciju stavio željezni most na Mrtvom 
kanalu i njegovo spajanje sa D-404 i to smatra pravim rješenjem za protočnost prometa na ovom 
području. 

� G. Željko Selci smatra da se na donesena prometna rješenja MO ne može utjecati. 
� Gña. Mirjana Karabaić predlaže da se pozove novinara Novog lista u MO ili pismenim putem 

reagira u odgovarajućoj rubrici u Novom listu ili da se razmisli o pismu koje bi se uputilo 
nadležnima, Lučkoj upravi i Gradu Rijeci. 

� G. Saša Pavlović je podsjetio vijećnike da rasprava ne ide u dobrom smjeru, ne radi se o 
prijedlozima za nova prometna rješenja ili korekciju postojećeg prometnog režima nego o 
primjedbama grañana koji pitaju: „ZAŠTO Vijeće nije reagiralo na napise u novinama?“ Smatra 
da se Vijeće nije dovoljno angažiralo i nije na adekvatan način u medijima zastupalo stavove 
grañana koji su ih izabrali. Pozvao je vijećnike da intenziviraju rad u mjesnom odboru. 

Zaključak: 
Konačan zaključak će se donijeti na slijedećoj sjednici čije održavanje je dogovoreno za 
slijedeći tjedan, 25.01.2012. godine. 

 
• Zamjenik predsjednika je pregledao sve zapisnike sa sjednica održanih u 2011. godini i u 

pisanom obliku vijećnicima dostavio otvorena pitanja koja još uvijek čekaju na rješenje.   

Zaključak: 
Rasprava o otvorenim pitanjima i aktivnostima koje će Vijeće poduzeti za njihovo rješavanje 
dogovoriti će se na slijedećoj sjednici, 25.01.2012. godine. 

 
 
AD 3 

• Vijećnici su se upoznali s dopisom OGU za kulturu od 04.01.2012. godine. Dopisom se 
VMO Luka informira da nakon obavljenog postupka natječaja za sufinanciranje Programa 
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2012. godini, podneseni prijedlog Mjesnog odbora 
Luka nije uvršten u Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2012. Godini. 

 
� G. Saša Pavlović smatra da sredstva koja je na raspolaganju imao OGU za kulturu  nisu 

korektno rasporeñena. Ima razumijevanja za smanjenje sredstava radi ekonomske situacije u 
Gradu, ali drži neprimjerenim da neki mjesni odbor bude sufinanciran za više nego duplo u 
odnosu na prošlu godinu, a neki drugi mjesni odbori za svoje kulturne programe ne dobiju niti 
kune. Predlaže da se uputi dopis OGU za kulturu i na znanje Odjelu za gradsku samoupravu i 
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upravu, te Gradonačelniku u kojem bi VMO iznijelo svoje neslaganje s ovakvom raspodjelom 
sredstava. 

� G. Žarko Mataja Mafrici predlaže da se Vijeće pismenim putem obrati OGU za kulturu i zatraži 
detaljnije obrazloženje.  

� Gña Mirjana Karabaić se slaže da se uputi dopis pročelniku OGU za kulturu kojim bi Vijeće 
iznijelo svoje negodovanje izvršenom raspodjelom sredstava i zatražilo informaciju o kriterijima 
po kojima je ona izvršena.  

 

Zaključak: 
Uputiti će se dopis OGU za kulturu, na znanje Odjelu za gradsku samoupravu i upravu i 
Gradonačelniku. 

 
• OGU za poduzetništvo je zatražilo mišljenje VMO o produženju radnog vremena za caffe 

bar „Set“ za dane 10. i 11. veljače 2012. godine do 04.00 sata,  radi proslave godišnjice 
lokala i roñendana stalnog gosta.  

Zaključak: 
Vijećnici su dali pozitivno mišljenje. Uputiti će se dopis OGU za poduzetništvo kojim se daje 
suglasnost VMO Luka za produženje radnog vremena caffe baru „Set“ za dane 10. i 11. 
veljače 2012. godine do 04.00 sata. 

 
• Pročitan je dopis OGU za zdravstvo i socijalnu skrb upućen Odjelu za gradsku samoupravu 

i upravu od 29.12.2011. godine. OGU za zdravstvo i socijalnu skrb još nije u mogućnosti 
odgovoriti na upit koji će se projekti/programi financirati sredstvima OGU za zdravstvo i 
socijalnu skrb u 2012. godini, prije nego što Gradonačelnik ne donese zaključak o tom 
pitanju.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 

 
• Vijećnici su se upoznali sa Rješenjem OGU za komunalni sustav od 09.01.2012. g. o 

radovima koji će se odvijati u Verdievoj ulici kod k. br. 6., tijekom siječnja 2012.  
 

 
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 
 


