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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  06.06.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
27. SJEDNICE VMO LUKA 

 
27. sjednica VMO Luka održana je 06.06.2012. (srijeda) 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 
• Dražen Kalanj 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 23.05.2012. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Pripreme za Dane MO  
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Pripreme za Dane MO Luka: 
 

1. Likovni susreti u Jedrarskoj – gña. Mirjana Karabaić je izvijestila prisutne da su pripreme za 
likovne susrete u završnoj fazi. Potrebno je još samo na dan dogañaja organizirati mjesto 
za prijamni pult ispred zgrade HNK: iznijeti stolove, stolice, mape za crtanje, konop i 
potrepštine za izložbu slika, a kasnije i nagrade za djecu i odrasle slikare, te priznanja i 
zahvalnice. 

2. Malonogometni turnir 2. KUP DELTE – g. Zlatko Leporić izvijestio je da se pripreme za 
sportski dio takoñer završene. Prve utakmice počinju u petak 08.06., a otvorenju turnira će 
se priključiti i gradonačelnik. G. Žarko Mataja Mafrici će osigurati posudbu stolova s 
klupicama i njihovu dopremu. 

3. 3. KUP MO Luka u udičarenju – g. Žarko Mataja Mafrici informirao je prisutne da su 



 2/3 

pripreme završene u suradnji sa ŠRD Luben. Natjecanje će se održati u nedjelju ujutro 
ispred Riječkog lukobrana, a vaganje i nagrañivanje u Verdievoj ulici uz binu koja će tamo 
biti postavljena u sklopu FIUMARE. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje tijek priprema za obilježavanje Dana MO Luka.  

 
AD 2 

• Predsjednik VMO, g. Saša Pavlović je informirao prisutne o sastanku održanom u Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav dana 29.05.2012. Tema sastanka je bila sanacija 
kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice. Na sastanku su bili prisutni predstavnici: HŽ 
Infrastrukture d.o.o. (HŽ), Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MMPI), Hrvatskih 
cesta d.o.o. (HC), Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Mjesnog odbora Luka.  
 
G. Pavlović je istaknuo da su predstavnici HŽ-a i HC-a i na ovom sastanku prebacivali 
nadležnost za postupanje po ovom pitanju s jedne na drugu instituciju, te različito tumačili 
članke zakona koji reguliraju ovu problematiku. Predstavnik MMPI je pokušavao iznaći 
kompromisno rješenje, ali bez uspjeha. Na sastanku je g. Pavlović ponovo upozorio na 
opasno i nedopustivo stanje tog dijela ulice, čija barem privremena sanacija košta, ne više 
od cca 8.000 kuna. Predstavnik MMPI je obećao da će, ukoliko se ne bude mogao postići 
dogovor, rješenje pronaći kroz sustav ministarstva.  
Predsjednik VMO Luka predlaže da se nadležnim službama da rok od 1 do 2 mjeseca za 
sanaciju kolnika ulice Ivana Zajca. Po isteku tog roka i primitku zapisnika sa sastanka od 
29.05. o.g., Vijeće će odlučivati o daljnjim aktivnostima vezanim za ovu problematiku. 
 
G. Kalanj smatra da se treba obratiti inspekcijskim organima koji su sastavni dio svakog 
ministarstva, a bilo bi dobro razmisliti i o sazivanju zbora grañana. 
 
Gña. Mirjana Karabaić podsjeća da Hrvatske ceste d.o.o. imaju ovaj predmet kod sebe već 
10 godina. Osim MO Luka obraćali su im se i predstavnici gradskog prijevoznog poduzeća 
Autotrolej, koji trpi štetu prilikom prometovanja autobusa tim problematičnim dijelom ulice. 

Zaključak: 
Obzirom da je predstavnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, gña. Višnja 
Mohorovičić vodila zapisnik na sastanku 29.05.2012., vijećnici će sačekati da se isti zaprimi u 
mjesnom odboru, te će se na jednoj od slijedećih sjednica odlučiti o daljnjim  aktivnostima 
Vijeća po ovom pitanju. 
 

• Gña. Mirjana Karabaić je izvijestila prisutne o dogovoru sa g. Šimatovićem iz OGU za 
komunalni sustav o temeljitom čišćenju Verdieve ulice, budući da to nije učinjeno nakon 
prodaje krizantema i jelki te farbanja klupica, a prije početka odvijanja FIUMARE, 06. lipnja 
o.g. Čišćenje je obavljeno, ali ponovo neadekvatno: mlazom vode pod tlakom uglavnom je 
očišćena površina ispred i oko zgrade kazališta. Nije obuhvaćena cijela površina istočnog 
dijela Verdieve i Wenzelova ulica kako je bilo dogovoreno.   

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju gñe. Karabaić. 

 
• G. Zlatko Leporić je izvijestio prisutne da, usprkos obećanjima Turističke zajednice i Lučke 

uprave Rijeka, s Gata Karoline Riječke i dalje dopire pretjerana buka (glazbe) prilikom 
odvijanja raznih manifestacija na tom prostoru.  

Zaključak: 
Vijećnici su se složili da g. Leporić sastavi dopis koji će se ponovo uputiti nadležnim 
službama, sa zahtjevom za smanjenjem jačine i preusmjerenjem  buke s Gata Karoline 
Riječke prema moru, a ne prema stambenim zgradama.  
 

• G. Žarko Mataja Mafrici je informirao vijećnike da jednom mladom stablu, petom u nizu u 
drvoredu u Zagrebačkoj ulici nedostaje drveni potporanj.  

Zaključak: 



 3/3 

Tajnica će kontaktirati nadležne službe i zamoliti intervenciju.  
 

• G. Zlatko Leporić je izvijestio prisutne da g. Željko Dunato, predsjednik Komunalnog 
pododbora, više ne želi suradnju s mjesnim odborom. Predlaže da se nakon obilježavanja 
Dana Mjesnog odbora Luka sazove sastanak članova i donese odluka na koji način će dalje 
funkcionirati ovaj pododbor: samostalno ili pri Vijeću MO? 

Zaključak: 
Nakon kraće rasprave vijećnici su se složili da bi se članovi Komunalnog pododbora  mogli 
priključiti radu Vijeća na sjednicama. Konačna odluka o ovom pitanju donijeti će se na jednoj 
od slijedećih sjednica. 
 
 
AD 3 

• Vijećnici su se upoznali sa odgovorom Lučke uprave Rijeka na prijedlog mjesnog odbora o 
ureñenju Riječkog lukobrana. Lučka uprava Rijeka podupire inicijativu uz uvjet osiguravanja 
dovoljno prostora za redovnu upotrebu lukobrana i ishoñenja svih potrebnih dozvola 
nadležnih institucija.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju.  
 
 
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 
 


