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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  22.02.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
23. SJEDNICE VMO LUKA 

 
23. sjednica VMO Luka održana je 22.02.2012. (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 
• Željko Selaci, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 25.01.2012. godine: 
 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje financijskog plana VMO za 2012. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne s Financijskim planom za 2012. godinu. Isti je izrañen 
prema usvojenom Programu rada VMO Luka za 2012. godinu.  
Zaključak: 
Nakon što je razmotren, Financijski plan VMO Luka za 2012. godinu je jednoglasno usvojen. 

 
 
AD 2 

Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim/upućenim dopisima: 
• zaprimljen dopis/odgovor OGU za komunalni sustav od 24.01.2012., "Problem deratizacije 

na području MO Luka" 
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Zaključak: 
Vijećnici nisu zadovoljni načinom provedbe deratizacije. O ovom problemu će se razgovarati 
s pročelnicom OGU za komunalni sustav na sastanku, koji je pismeno zahtjevan 30.01.2012. i 
čeka se njegovo sazivanje. 
 

• zaprimljen dopis/odgovor Rijeka prometa d.d. od 09.02.2012., "Produženje pješačkog 
prijelaza na spoju ulice Ivana Zajca i Slavka Cindrića".  

Zaključak: 
Rijeka promet d.d. zahtjev VMO Luka smatra opravdanim te će označavanje (produženje) 
pješačkog prijelaza obaviti u najkraćem roku. 

 
• zaprimljen dopis/odgovor OGU za kulturu od 25.01.2012., "Očitovanje na odgovor nakon 

obavljenog postupka natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Rijeke u 2012. godini".  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje obrazloženje OGU za kulturu. 

 
• zaprimljen dopis/odgovor Rijeka prometa d.d. od 03.02.2012., "Parkirna mjesta za motocikle 

– požurnica". U dopisu Rijeka promet d.d., izmeñu ostalog, predlaže da VMO Luka dostavi 
popis lokacija za koje smatra da bi ih trebalo privesti u funkciju parkiranja motocikala. 
 

� G. Žarko Mataja Mafrici je obišao teren i jedino mjesto pogodno za parkiranje 
motocikala na području tržnice vidi u Matačićevoj ulici na nogostupu, koji je trenutno 
obilježen plavim linijama za parkiranje osobnih vozila 

� G. Pavlović smatra da bi se time izgubilo još nekoliko parkirnih mjesta koja su ionako 
nedostatna na ovom području. Ističe da se Rijeka promet d.d. u svom odgovoru  
jednom riječju nije osvrnuo na zahtjev VMO za postavljanjem znaka "pješačka zona" 
na početak Verdieve ulice, bez kojega djelatnici nadležnih službi nemaju osnova za 
kažnjavanje neodgovornih vozača koji ovdje parkiraju. Osim toga smatra da Rijeka 
promet d.d. ima svoje stručne službe koje moraju iznaći riješenje za gore spomenute 
probleme. 

� G. Leporić vidi moguće rješenje na obali, na području kojim upravlja Luka. Slaže se s 
konstatacijom da stručne službe Rijeka prometa d.d. trebaju odraditi ovaj posao. 
Pripremio je odgovor Rijeka prometu u pisanom obliku, koji je pročitan vijećnicima.    

Zaključak: 
Vijećnici se slažu s tekstom dopisa koji je pripremio g. Leporić i koji će se uputiti Rijeka 
prometu d.d., s nadopunom kronološkog slijeda zahtjeva za rješavanjem pitanja parkiranja 
motocikala na području gradske tržnice i uz inzistiranje na postavljanju znaka "pješačka 
zona" na površinama koje to jesu. 

 
• zaprimljen dopis/odgovor OGU za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo od 

30.01.2012., "Komunalni nered u Demetrovoj ulici k.br.8".  Zgrada je u privatnom vlasništvu. 
Od vlasnika je zatraženo da u što kraćem roku očisti komunalni otpad i zazida ulaz. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje navode iz dopisa Direkcije za komunalno redarstvo. 

 
• Predsjednik VMO je informirao nazočne da šahte na Gatu Karoline Riječke, koje su već duže 

vrijeme izvan ležišta partera, koristi EUROHERC za potrebe klima ureñaja. Tijekom veljače 
će se vršiti radovi na pumpama i instalacijama, nakon kojih će šahte biti vraćene u ležište.  

Zaključak: 
Vijećnici su informaciju primili na znanje. 

 
• Još uvijek nije postavljena tražena rasvjeta u zapadnom dijelu Verdieve ulice. Prema 

informaciji g. Jauka iz OGU za komunalni sustav, rasvjeta će biti postavljena do 24.02.2012.  

Zaključak: 
Vijećnici su informaciju primili na znanje. 
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• Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, 15.02.2012. upućen je dopis KD Čistoći i na 
znanje OGU za komunalni sustav, kojim se traži preraspodjela kontejnera za dnevni otpad 
kako bi bili ravnomjerno dostupni svim grañanima na području gradske tržnice. Zahtjeva se 
takoñer demontaža kanti za sitne otpatke u Verdievoj ulici, u koje trenutno grañani odlažu 
kućni otpad ukoliko se ne postave „normalne“ kante za odvoz smeća iz kućanstava. 
Propušteno je, umjesto njih zatražiti postavljanje kanti (košara) za sitne otpatke poput onih 
na Korzu.   

Zaključak: 
Uputit će se dopis kojim će se zatražiti postavljanje kanti (košara) za sitne otpatke (poput 
onih na Korzu) u Verdievu ulicu, nakon demontaže postojećih. 

 
• G. Leporić je Vijeću iznio problem buke na Gatu Karoline Riječke koja je nepodnošljiva 

stanarima za vrijeme raznih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice, a uz odobrenje 
Grada Rijeke. Pripremio je dopis koji bi se uputio organizatoru, Turističkoj zajednici.   

Zaključak: 
Vijećnici su se složili s tekstom dopisa koji će se uputiti kako je predloženo, Turističkoj 
zajednici i na znanje Gradonačelniku. 

 
• Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim mailom koji je mjesnom odboru uputio Gordan 

Bobinac, V. Lisinski 8, dana 11.02.2012. U mailu se spominje dokumentacija vezana za 
sustav za zaštitu od ptica („ometači golubova“), koju je g. Bobinac zaboravio priložiti. 
Zamoljen je mailom 13.02.2012. da priloži dokumentaciju, ali ona do ove sjednice nije 
zaprimljena.   

Zaključak: 
Vijećnici će razmotriti predloženi sustav za zaštitu od ptica kada zaprime kompletan 
prijedlog. 

 
• Predsjednik Vijeća je informirao prisutne da još nema odgovora iz OGU za komunalni sustav 

na zahtjev Vijeća od 30.01.2012., kojim se traži sastanak s pročelnicom tog odjela.   
 
AD 3 

• Dječji vrtić „MAESTRAL“ je uputio Vijeću MO Luka zamolbu za donacijom u svrhu projekta 
„Interaktivno dvorište po našoj mjeri“.  

Zaključak: 
Mjesni odbor nema zakonskih mogućnosti za uplate donacija. Jedino što se može učiniti je 
ustupiti dječjem vrtiću jedan ili dva rabljena donirana stola od strane tvrtke EUROHERC, 
ukoliko su im potrebni za realizaciju navedenog projekta. 

 
• Prisutnima je prezentiran upit Odjela za gradsku samoupravu i upravu kojim se traži 

prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području MO Luka.  

Zaključak: 
Rok za dostavu prijedloga je kraj ožujka 2012. Ovo pitanje će se raspraviti na slijedećoj 
sjednici. 

 
• MO Luka je zaprimio zahtjev udruge „Bokeljska mornarica“ za privremeno korištenje 

prostora 07.03.2012. u terminu od 19 do 21 sat.  

Zaključak: 
Vijeće MO Luka daje pozitivno mišljenje na zahtjev udruge za korištenjem prostora MO Luka. 

 
• Predsjednik VMO je informirao prisutne da je g. Ivo Šantić, član inicijative za ureñenje 

Riječkog lukobrana,  imenovan u Upravno vijeće Lučke uprave. Obzirom da MO Luka nije 
zaprimila nikakav odgovor na dopis upućen Lučkoj upravi krajem studenog 2011., kojim se 
tražilo njihovo odobrenje za inicijativu ureñenja lukobrana, g. Šantić je osobno preuzeo 
požurnicu 20.02.2012. kako bi je prezentirao na jednom od sastanaka u Upravnom vijeću 
Lučke uprave. 
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• Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je najavio mogućnost dolaska Gradonačelnika u Mjesni odbor 
Luka. G. Leporić je pripremio pisani  radni materijal za razgovor s Gradonačelnikom. U 
materijalu su navedeni višegodišnji problemi sa područja MO Luka, koji još uvijek čekaju 
rješenje.   

 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


