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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  25.01.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
22. SJEDNICE VMO LUKA 

 
22. sjednica VMO Luka održana je 25.01.2012. (srijeda) 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 
• Žaljko Selci, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 19.12.2012. godine: 
 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Plan aktivnosti VMO u prvom kvartalu 2012. godine 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
U prvom kvartalu 2012. godine VMO Luka posvetiti će se otvorenim pitanjima iz 2011. godine, koje 
je zamjenik predsjednika, g. Zlatko Leporić sačinio i dostavio vijećnicima u pisanom obliku na 21. 
sjednici održanoj 19.01.2012. godine. Nakon analize po svakoj pojedinoj točki dogovoreno je kako 
slijedi u zaključku: 
  

Zaključak: 
1. Izgradnja javnog nužnika (WC) na području gradske tržnice – ponovo će se zatražiti 

sastanak sa pročelnicom OGU za komunalni sustav, u pisanom obliku, na kojem će 
se postaviti i ovo pitanje, obzirom da su radovi na novom prometnom režimu doveli 
u pitanje izgradnju javnog nužnika u čvrstom objektu u Demetrovoj ulici, što je bila 
posljednja informacija tog Odjela. 

2. Gdje su predviñena parkirna mjesta za motocikle na području gradske tržnice – uputiti 
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dopis s tim pitanjem Rijeka prometu i na znanje pročelnici OGU za komunalni sustav 
3. Na spoju Demetrove i Matačićeve ulice nalazi se otvor na napuštenoj zgradi koja sada služi 

za odlaganje otpada, što pridonosi širenju glodavaca, a postoji i opasnost od urušavanja – 
uputiti dopis ravnatelju Komunalnog redarstva i na znanje pročelnici OGU za 
komunalni sustav sa priloženom fotografijom. 

4.  Postavljanje znaka "pješačka zona – dozvoljeno za interventne slučajeve" na početku 
Verdieve ulice istok – uputiti će se dopis s ovim zahtjevom Rijeka prometu i na znanje 
pročelnici OGU za komunalni sustav 

5. Postavljanje rasvjete na zapadnom dijelu Verdieve ulice – prema informaciji OGU za 
komunalni sustav (g. Jauk), radovi na fasadama zgrada su počeli i rasvjeta će biti 
završena slijedeći tjedan (30.01. – 03.02) 

6. Inicijativa očuvanja zgrade ribarnice – vijećnik Žarko Mataja Mafrici će pripremiti 
materijal za ovu inicijativu u pisanom obliku, a daljnje aktivnosti će se dogovoriti 
slijedećoj sjednici. 

7. Sanacija dijela nogostupa ispred ulaza u zgradu Transadrie – granitne ploče su 
nabavljene i nogostup je saniran. 

8. Izdignute šahte na Gatu Karoline Riječke – 25.01.2012. je e-mailom upućen upit 
ravnatelju Komunalnog redarstva kojim se traži informacija o ovom pitanju.  

9. Osnivanje Pododbora za kulturu – Pododbor za kulturu će se osnovati po primitku 
očitovanja Lučke uprave Rijeka na dostavljen materijal inicijative ureñenja Riječkog 
lukobrana. 

10. Odgovor Gradonačelnika vezan za prometne probleme u Zagrebačkoj zapadnom dijelu 
Verdieve ulice – pročitan je odgovor Gradonačelnika od 29.11.2012. Vijećnici su 
primili na znanje sadržaj dopisa. 

11. Zajednički izvid vijećnika i Komunalnog pododbora MO Luka u prosincu 2011. godine, 
vezan za čišćenje slivnika – nije održan zbog izuzetno lošeg vremena na dan 
dogovorenog termina. 
 

 
AD 2 

• U skladu s dogovorom na prethodnoj sjednici, nastavila se rasprava o eventualnom 
reagiranju VMO na napise u Novom listu o radovima na preregulaciji prometa na području 
gradske tržnice, potaknutom i od strane grañana. Pročitan je nacrt pisma koje bi se uputilo 
Novom listu sa zahtjevom objavljivanja u rubrici "REAGIRANJA & MIŠLJUNJA". Nakon 
usuglašavanja teksta dogovoreno je kako slijedi u zaključku: 

Zaključak: 
Novom listu će se uputiti pismo VMO Luka i zatražiti njegovo objavljivanje u rubrici 
"REAGIRANJA & MIŠLJENJA", prvom mogućom prilikom. Ukoliko ne bude objavljeno do 
10.02.2012. razmisliti će se o alternativnim medijskim objavama. 
 

• Vijećnica Mirjana Karabaić je informirala prisutne o razgovoru obavljenom sa OGU za 
komunalni sustav, g. Šimatovićem vezanim za: 

� čišćenja slivnika na području tržnice – djelomično je obavljeno, ali je ponovo 
oslabljena protočnost zbog otpada s tržnice.  

� Čišćenje Verdieve ulice - obećano je čišćenje čim to temperatura bude dozvoljavala 
(ne smije biti ispod +3°C) 

� uklanjanje malih kanti za otpatke iz Verdieve ulice koje neodgovorni grañani koriste 
za odlaganje dnevnog otpada – potrebno je uputiti pismeni zahtjev VMO  

Predsjednik Vijeća smatra da su kontejneri za dnevni otpad za mnoge stanare previše udaljeni i da 
treba zatražiti od nadležnih službi da ih postave na lokacije na kojima bi svima bili dostupni. Ne 
priznaje objašnjenje da kamion ne može do njih radi opterećenja na podlozi i slično, jer niz primjera 
pokazuje da to nije tako: dovoz jelki uoči Božića, iskrcaj kazališnih rekvizita, vozila TV snimatelja i 
slično. Primjećuje da se baje za otpad u to vrijeme mogu i postaviti kao i prazniti! 

Zaključak: 
Uputiti će se dopisi nadležnim službama i zatražiti uklanjanje malih kanti za otpatke iz 
Verdieve ulice i postavljanje kontejnera za dnevni otpad na primjerenije lokacije kako bi bili 
dostupni svim grañanima. 
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• Prisutni su se upoznali sa zahtjevom grañana za nastavak obilježavanja pješačkog prijelaza 
na prilazu s Wenzelove na početak mosta preko željezničkih tračnica. Pješački prijelaz je 
obilježen do mjesta gdje „otočić“ razdvaja kolnik od pruge. Semafor koji ureñuje protočnost 
pješačkog prijelaza nalazi se na nogostupu s južne strane prijelaza. Dio kolnika izmeñu 
južne i sjeverne ograde pruge nije nikako obilježen pa je predloženo da se iscrta pješački 
prijelaz i na tom dijelu, radi zaštite pješaka od vozila koja ulaze i izlaze s parkirališta na 
Grobničkoj rivi.  

Zaključak: 
Uputiti će se dopis sa zahtjevom obilježavanja pješačkog prijelaza na prilazu s Wenzelove na 
početak mosta preko željezničkih tračnica Rijeka prometu i na znanje OGU za komunalni 
sustav. 

 
 
AD 3 

Vijećnici su dogovorili način i termin distribucije ostalih brojeva Bulletina grañanima s područja MO 
Luka.  
 
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 
 


