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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  11.07.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
28. SJEDNICE VMO LUKA 

 
28. sjednica VMO Luka održana je 11.07.2012. (srijeda) s početkom u 19.00 sati u prostorijama 
MO Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Saša Pavlović, predsjednik 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: 

• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 06.06.2012. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na Dane MO Luka 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća se osvrnuo na programske aktivnosti koje su se odvijale u sklopu Dana MO 
Luka od 8. do 10. lipnja o.g. Smatra da je organizacija protekla u redu. Posebno ističe pomoć 
Matice umirovljenika PGŽ, Udruge Bokeljska mornarica i SDP-a Rijeka, kojima će se uručiti 
zahvalnice. Izvijestio je prisutne o troškovima, koji su bili dijelom planirani u financijskom planu za 
2012. godinu, a dijelom su korištena sredstva donacija i poticaja iz donacija.  
Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je napomenuo da je bilo manjih problema sa organizacijom pri 
ukrcaju i iskrcaju posuñenih stolova. Problemi su u hodu riješeni, ali se o tome ubuduće treba 
voditi računa. 
Vijećnica Mirjana Karabaić je izvijestila prisutne o sastanku s organizatorima FIUMARE, 
manifestacije koju su upotpunile i programske aktivnosti mjesnog odbora (likovni susreti i 
udičarenje). Sastanak se održao 06.07.2012. g. Od organizatora FIUMARE mjesni odbor je dobio 
iznimne pohvale. 
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Zaključak: 
Vijećnici su se složili s podnesenim izvješćem i primili na znanje iznesene informacije.  

 
 
AD 2 

• Vijećnici su se upoznali sa zapisnikom sa sastanka od 29.05.2012. koji se održao u 
prostorijama OGU za komunalni sustav. Tema sastanka je bila: sanacija kolnika ulice Ivana 
Zajca uz željezničke tračnice. Prisustvovali su predstavnici: Ministarstva pomorstva, prometa 
i infrastrukture (MMPI), HŽ Infrastrukture d.o.o. (HŽ), Hrvatskih cesta d.o.o. (HC), Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav i Mjesnog odbora Luka. Budući da je od sastanka 
prošlo već više od mjesec dana, a ništa se nije poduzelo, predsjednik Vijeća smatra da se 
sudionicima sastanka treba uputiti dopis kojim  će ih se podsjetiti da je problem i dalje 
prisutan, a prolaskom vremena opasnost za pješake i sudionike u prometu postaje sve veća. 

Zaključak: 
Uputiti će se dopis na adresu MMPI, te na znanje svim ostalima koji su prisustvovali  
sastanku 29.05.2012., kako bi ih se podsjetilo i upozorilo na važnost i nužnost sanacije 
kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice, radi sigurnosti svih sudionika u pješačkom i 
cestovnom prometovanju tim dijelom ulice. 
 

• Pročitan je odgovor Gradonačelnika na dopis tri mjesna odbora Centar – Sušak, Školjić i 
Luka, vezan za održavanje opreme igrališta na Delti. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 

 
• Prisutni su se upoznali s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu od 5. srpnja 2012. 

g. vezanim za komunalne prioritete mjesnih odbora. Vijećima mjesnih odbora je dostavljena 
informacija o tijeku rješavanja komunalnih prioriteta od njihovog podnošenja do realizacije, s 
ciljem poboljšanja kvalitete planiranja i brzine realizacije. Vijećima mjesnih odbora je dana 
mogućnost, u slučaju dodatnih pitanja eventualnih nejasnoća i/ili postojećih neriješenih 
problema, zatražiti sastanak s predstavnicima OGU za komunalni sustav, Rijeka prometom 
d.d. i Energom d.o.o. O potrebi sastanka Vijeće treba dostaviti očitovanje do kraja kolovoza 
2012. godine. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa.   
 

• Pročitan je odgovor pročelnice OGU za komunalni sustav (dostavljen e-malom 14.06.2012. 
na adresu MO Centar – Sušak) vezan za postavljanje i zamjenu devastiranih obruča koševa 
na igralištu Delta novima, koji su neadekvatne kvalitete.   

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj odgovora pročelnice OGU za komunalni sustav.   
 

• Pročitana je zamolba predstavnika stanara Bačvarske ulice 1, za mogućnost alternativnog 
parkiranja na parkiralištu na Delti i/ili Rivi po povlaštenoj cijeni.  

Zaključak: 
Uputiti će se dopis Rijeka prometu d.d. sa zahtjevom da se stanarima na adresi Bačvarska 1 
omogući alternativno parkiranje na parkiralištu Delta i/ili Riva .   
 
 
 
AD 3 

• Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu je obavijestila mjesne odbore koji su u svojim 
programskim aktivnostima planirali tiskanje glasila mjesnog odbora  o manjem nedostatku 
planiranih sredstava radi povećanja PDV-a. Mjesni odbori razliku mogu nadoknaditi ili 
rebalansom financijskog plana ili narudžbom manjeg broja primjeraka. 

Zaključak: 
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Vijećnici su primili na znanje informaciju ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu.   
 

• Prisutnima je prezentiran ponovni upit Odjela za gradsku samoupravu i upravu od 14. lipnja 
2012. g. kojim se traži prijedlog Vijeća za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području 
MO Luka.  

Zaključak: 
Vijećnici nemaju osobu koju bi predložili za povjerenika civilne zaštite za područje MO Luka, 
te izbor ponovo prepuštaju Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

 
 
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 
 


