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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  29.03.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
24. SJEDNICE VMO LUKA 

 
24. sjednica VMO Luka održana je 29.03.2012. (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 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Željko Selci, član VMO 
 
Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 22.02.2012. godine: 
 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Pripreme za Dane MO i suradnja na Kvarnerskom festivalu mora 2012. 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

• Imenovanje povjerenika civilne zaštite 
• Zaštita od golubova 
• Korištenje prostora – „Bokeljska mornarica“ 
• Ostalo 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Dani Mjesnog odbora Luka održati će se 9. (subota) i 10. (nedjelja) lipnja 2012. Sukladno 
planiranim programskim aktivnostima Vijeća, organizirati će se: 
 

1. Likovni susreti u Jedrarskoj  
2. Malonogometni turnir 2. KUP DELTE 
3. Natjecanje u udičarenju 3. KUP MO Luka u udičarenju 

 
Likovni susreti i natjecanje u udičarenju organizirati će se u sklopu manifestacije „Kvarnerski 



 2/4 

festival mora 2012.“, a malonogometni turnir biti će dio programa Odijela za gradsku samoupravu i 
upravu povodom obilježavanja dana Svetog Vida. Dogovoreni su nositelji organizacije: Gña. 
Mirjana Karabaić za likovne susrete, g. Zlatko Leporić za malonogometni turnir i g. Žarko Mataja 
Mafrici za natjecanje u udičarenju.  
Predsjednik Vijeća je zamolio gñu. Mirjanu Karabaić da pobliže informira vijećnike o manifestaciji 
„Kvarnerski festival mora“. 
Vijećnica Mirjana Karabaić je prisutnima ukratko objasnila o čemu je riječ: radi se o manifestaciji u 
organizaciji Turističke zajednice Rijeka. Nositelj organizacije je g. Nedo Pinezić. Cilj projekta je 
oživljavanje povijesne pomorske i ribarske tradicije kvarnerskog kraja, Grada Rijeke i riječkog 
prstena. Želja organizatora je učiniti ovu manifestaciju tradicionalnom. U program će se uključiti 
Udruga Pro torpedo, Pomorski i povijesni muzej, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, te 
Pomorski fakultet, za stručna i edukativna predavanja. Udruge koje su svojom djelatnošću i 
aktivnostima vezane uz more i ribarstvo, grañanima će prezentirati tradicijske barke, organizirati 
ribarske, mornarske, navigacijske, maketarske radionice i slično. Planiran je i nastup klapa, 
folklornih skupina, prodaja otočkih proizvoda i.t.d. MO Luka bi se u manifestaciju uključio 
organizacijom likovnih susreta i natjecanja u udičarenju. 
U sklopu obilježavanja dana Sv. Vida, MO Luka će, u suradnji sa MO Centar – Sušak i Direkcijom 
za mjesnu samoupravu organizirati malonogometni turnir 2. KUP Delte. Pododbor za sport MO 
Luka, održao je sastanak 27.03.2012. na kojem su prisutni dogovarali pripremu  turnira, te ažurirali 
Pravilnik i Propozicije natjecanja. Vijećnici su se upoznali sa zapisnikom s tog sastanka. 
Predsjednik Vijeća je istaknuo da su svi članovi VMO na raspolaganju nositeljima pojedinih 
aktivnosti za slučaj da im zatreba pomoć u bilo kojem segmentu. 
Zaključak: 
Vijećnici su se složili s predloženom organizacijom Dana MO Luka.  

 
AD 2 

Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim/upućenim dopisima: 
• Buka sa Gata Karoline Riječke – dopis je upućen Uredu Grada i na znanje TZ Rijeka i Lučke 

uprave Rijeka. Zaprimljeni su odgovori TZ Rijeka i Lučke uprave Rijeka u kojima se podržava 
inicijativa mjesnog odbora. 

Zaključak: 
Uputiti će se dopisi TZ Rijeka i Lučkoj upravi Rijeka (na znanje Uredu Grada) i zahvaliti im na 
brzini i razumijevanju.  
 

• Sukladno zaključcima s prethodne sjenice upućen je odgovor Rijeka prometu d.d. od 
07.03.2012., "Parkirna mjesta za motocikle“.  

Zaključak: 
Sadržaj dopisa je primljen na znanje. 

 
• zaprimljen dopis MO Centar – Sušak, kojim se od OGU za komunalni sustav traži rasvjeta na 

igralištu na Delti. 
Nakon zaprimanja dopisa predstavnik OGU za komunalni sustav, g. Jauk, je obišao teren sa 
predsjednikom MO Centar – Sušak i MO Luka. Prema posljednjim informacijama g. Jauka od 
28.03.2012. sve pripremne radnje su izvršene. Radovi bi trebali trajati dva do tri dana. Čeka se 
potvrda pročelnice.  
G. Pavlović smatra da je već previše vremena prošlo od obilaska terena. Na igralištu su ponovo 
uočene devastacije i to: oštećena su oba koša (južni potpuno, a sjeverni djelomično) i ulazna vrata.  
Potrebno je ponovo uputiti dopis pročelnici OGU za komunalni sustav i na znanje Gradonačelniku i 
ponovo im ukazati na devastacije koje ne bi bile tako učestale da je igralište adekvatno osvijetljeno. 
Osim toga trošak učestalih popravaka je vjerojatno veći od postavljanja rasvjetnog tijela.    

Zaključak: 
Vijećnici se slažu s prijedlogom g. Pavlovića. Tajnica će prenijeti mišljenje Vijeća MO Luka 
predsjedniku MO Centar – Sušak, kako bi se ponovo uputio dopis pročelnici OGU za 
komunalni sustav i zatražila hitna rasvjeta igrališta. 

 
• zaprimljen e-mail od 29.03.12. povjerenika zgrade Zagrebačke 16, gñe. Željke Gajić, koja 
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ponovo ukazuje na zauzeće nogostupa u Zagrebačkoj ulici od strane restorana MORNAR. 
Gña. Gajić se već obratila mjesnom odboru u kolovozu 2011. s istim prigovorom. Upućen je dopis 
OGU za komunalni sustav i zaprimljen odgovor (URBROJ: 127/2011 od 27.09.11) kojim se 
obrazlaže da je terasa restorana MORNAR postavljena sukladno Planu lokacija te osigurava prolaz 
od 1 metra za pješake.  

Zaključak: 
Tajnica će provjeriti da li je odgovor OGU za komunalni sustav, Direkcije za komunalno 
redarstvo proslijeñen gñi. Gajić, te za slučaj da je to propušteno,  gospoñi odmah proslijediti 
presliku, uz ispriku. 
 

• Problem komunalnog nereda u zgradi Demetrova 8 nije riješen na adekvatan način. Umjesto 
da se otvori zazidaju kako je obećano u dopisu Direkcije za komunalno redarstvo od 
13.02.2012., na njih se postavila samo žičana mreža koja nije dovoljna fizička prepreka na 
otvorima na toj ruševnoj zgradi. 

Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati komunalnog redara i ukazati na još uvijek neriješen problem. 
 

• MO Luka je pismenim putem ukazivao na nužnost sanacije kolnika ulice Ivana Zajca sve 
nadležne službe uključujući i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje nikada nije 
odgovorilo na upućen dopis. Predsjednik VMO predlaže da se ponovi zahtjev za sanacijom 
istom ministarstvu i na znanje Gradonačelniku, obzirom da je ulica u nadležnosti države, a 
ministarstvo je reorganizirano promjenom vlade. Dopisu priložiti preslike dosadašnje 
korespodencije. 

Zaključak: 
Vijećnici se slažu s predloženim. Uputit će se dopis Ministarstvu mora, prometa i 
infrastrukture. 
 

• Za vrijeme radova na priključnim cestama za Pomorski putnički terminal na Riječkom 
lukobranu, u sklopu Projekta obnove riječkog prometnog pravca, uklonjeno je ogledalo u 
Demetrovoj ulici, koje je služilo preglednosti prometa vozačima koji se uključuju iz 
Matačićeve. Ogledalo po završetku radova nikada nije vraćeno.   

Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati Rijeka promet d.d. i zatražiti postavljanje ogledala. 

• Predsjednik Vijeća je obavijestio prisutne da će Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu, u ponedjeljak, 02.04.2012. oglasiti poziv 
grañanima da u mjesne odbore podnesu prijedloge za ureñenje i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture (komunalni prioriteti) za 2013. godinu.  

Zaključak: 
Vijećnici su informaciju primili na znanje. 

 
 
AD 3 

• Mjesnom odboru se e-mailom obratio g. Gordan Bobinac, ovlaštena osoba zgrade V. 
Lisinski 8. Predlaže postavljanje sustava zaštite od ptica (golubova) na krovište zgrada u 
kvartu i sufinanciranje mjesnog odbora. Nakon kraće diskusije zaključeno je kako slijedi:   

Zaključak: 
Vijeće je mišljenja da su stambene zgrade najvećim dijelom u vlasništvu stanara što znači da 
odluke o postavljanju i financiranju donose vlasnici zgrade. Osim toga mjesni odbor je 
proračunski korisnik, sredstva se planiraju u proračunu Grada i namijenjena su isključivo 
programskim aktivnostima Vijeća mjesnog odbora. G. Bobinac će se pismenim putem 
izvijestiti o stavu MO Luka po ovom pitanju.  

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

prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području MO Luka.  

Zaključak: 
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Vijeće će izbor povjerenika civilne zaštite za područje MO Luka prepustiti Područnom uredu 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

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

prostora za narednu godinu dana i to petkom od 19 do 21 sat.  

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

 
• Predsjednik VMO predlaže da se pročelniku Odjela za gradsku samoupravu i upravu i na 

znanje Gradonačelniku, uputi dopis kojim se predlaže mogućnost korištenja poticajnih 
sredstava iz donacija odobrenih u tekućoj godini, slijedeće godine. Motiv za ovaj prijedlog 
nalazi u činjenici da MO Luka većinu donacija zaprimi u posljednjoj dekadi prosinca kada 
više nema vremena potrošiti poticaje na programske aktivnosti tekuće godine.  

Zaključak: 
Vijeće MO Luka podržalo je prijedlog predsjednika. Uputiti će se dopis Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu i na znanje Gradonačelniku.  

 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


