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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  28.08.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
29. SJEDNICE VMO LUKA 

 
29. sjednica VMO Luka održana je 28.08.2012. (utorak) 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 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

•  
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Željko Selci, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 11.07.2012. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

• Vijećnici su se upoznali s odgovorom Rijeka prometa d.d. od 03. kolovoza o.g. vezanim za 
zahtjev stanara Bačvarske ulice da im se odobri korištenje alternativnog parkirališta na Delti 
ili Putničkoj obali. Rijeka promet d.d. je uvažio činjenicu da u Bačvarskoj ulici nema 
parkirnih mjesta, te zahtjev grañana smatra opravdanim i upućuje ih na kupovinu RFID – 
karte na blagajni Rijeka prometa d.d. Predsjednik je izvijestio prisutne da je do ove sjednice 
proslijeñen odgovor Rijeka prometa d.d. ovlaštenom predstavniku stanara Bačvarske 1 i 
upućen dopis Rijeka prometu d.d. u kojem se Vijeće zahvaljuje na odobrenju zahtjeva, 
razumijevanju i brzini postupanja. 

Zaključak: 
 Vijećnici su primili na znanje informaciju. 
 

• Obzirom da se istočni dio Verdieve ulice (pješačka zona) neadekvatno čisti, dana 17. 
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srpnja 2012. upućen je pismeni prigovor OGU za komunalni sustav u kojem se ukazuje na 
ovaj problem. Posebno je istaknuto područje uz pročelja zgrada i oko zelenih oaza koje se 
gotovo nikada ne opere kako bi trebalo i priložene su fotografije iz kojih su vidljive opisane 
nečistoće i neprihvatljivo stanje tog dijela Verdieve ulice. Zaprimljen je i odgovor OGU za 
komunalni sustav od 27. srpnja 2012. u kojem je navedeno da se Verdieva ulica ručno 
pometa dva puta tjedno (četvrtak i petak), a strojno pere četiri puta tjedno (ponedjeljak, 
utorak, srijeda i subota). Stanje ulice i nečistoću pripisuju ekscesnim dogañajima i 
neodgovornim grañanima. Vijećnici nisu zadovoljni odgovorom. Smatraju da bi ulica, 
ukoliko se čisti dinamikom i na način kako je navedeno u dopisu, trebala biti 
zadovoljavajuće čistoće. Slažu se da problem leži u kvaliteti, a ne dinamici održavanja 
čistoće spomenute površine. 

Zaključak: 
Nakon kraće diskusije, dogovoreno je da se na slijedećoj sjednici, na koju će se pozvati i 
članovi Komunalnog pododbora, predloži sastanak s predstavnicima OGU za komunalni 
sustav i Čistoće d.o.o. na kojem će se iznijeti svi otvoreni problemi ovakvog tipa i 
dogovoriti njihovo rješenje. 
 

• Vijećnik Žarko Mataja Mafrici ukazuje na tri problema: 
� novi raspored stolova ugostiteljskog objekta „Mornar“ na nogostupu Zagrebačke ulice,  

sada potpuno priječi prolaz pješacima; 
� preprodaja poljoprivrednih proizvoda koja se sada odvija na novoureñenom i 

proširenom nogostupu u ulici Riva Boduli; 
� nemoguć promet vozilima, za grañane koji stanuju u Zagrebačkoj 9,11,13,7,7a,15 i 15a, 

imaju parkirališni prostor u zajedničkom dvorištu ispred svojih zgrada, te za izlaz u 
Matačićevu ulicu moraju koristiti dio Zagrebačke ulice koji predstavlja prolaz izmeñu 
štandova s tekstilnom robom. Korisnici štandova izlažu svoju robu izvan gabarita 
predviñenih ugovorom o koncesiji i na taj način kolnik postaje preuzak za prolaz vozila. 
Dolazi do prepirke izmeñu stanara i trgovaca koje bi mogli eskalirati i do fizičkih 
obračuna. 

Vijećnik Žarko Mataja Mafrici priznaje da se ranije nije u potpunosti slagao s inicijativama vezanim 
za raspored stolova ugostiteljskog objekta „Mornar“ budući da je ipak bilo mjesta za prolaz, te 
imajući na umu važnost ugostiteljske ponude Grada, ali sada je to nemoguće.  
Što se preprodaje poljoprivrednih proizvoda tiče, vijećnici su se u diskusiji prisjetili da su se već 
obraćali pismenim putem svim nadležnim službama, organizirali sastanke s istima, o tome su 
pisale i novine, a problem je i dalje prisutan. Zlatko Leporić predlaže da se ovo pitanje uputi 
Gradskom vijeću, kao problem koji niz godina Vijeće MO Luka ne može riješiti. 
Saša Pavlović predlaže da se za problem prometa izmeñu štandove s tekstilnom robom u dijelu 
Zagrebačke ulice, dogovori sastanak s direktoricom Tržnica Rijeka d.o.o., gñom. Silvanom Šubat, 
obzirom da je to područje u njihovoj nadležnosti, sukladno ugovoru o koncesiji s Gradom Rijeka.  

Zaključak: 
Vijeće se složilo da se za prve dvije točke iznesenih problema, odluka o aktivnostima koje 
će se poduzeti donese na slijedećoj proširenoj sjednici, a za rješenje treće točke će se, što 
je moguće prije, organizirati sastanak s direktoricom Tržnica Rijeke d.o.o. 
 
Sukladno zaključku sa prethodne sjednice Vijeće se za sanaciju kolnika ulice Ivana Zajca ponovo 
obratilo Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, kao i HŽ infrastrukturi d.o.o. dopisima od 
13. srpnja o.g.  U dopisima, vijećnici su podsjetili na zaključke sa sastanka održanog u Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav dana 29. svibnja 2012. kojemu su nazočili i predstavnici 
navedenih institucija. Do ove sjednice mjesni odbor nije zaprimio nikakav odgovor.  
Predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović predlaže da se za ovaj i sve ostale neriješene komunalne 
probleme odluka o daljnjim aktivnostima donese na slijedećoj sjednici.   

Zaključak: 
Vijeće se slaže s prijedlogom. 

 
 
AD 2 

Vijećnica Mirjana Karabaić podsjeća na slijedeću programsku aktivnost, pripremu Bulletina. Smatra 
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da je dosadašnji format (A5) premali, takoñer ukazuje na presitna slova, te premali broj stranica. 

Zaključak: 
Odluku o navedenom Vijeće prepušta gospoñi Mirjani Karabaić, koja je i nositeljica ove 
programske aktivnosti i podržat će svaku njenu inicijativu po ovom pitanju. 
 
Gña. Karabaić takoñer podsjeća vijećnike na inicijativu ureñenja Riječkog lukobrana koju je ovaj 
mjesni odbor započeo prošle godine zajedno sa članovima Udruge pomorskih kapetana Sjevernog 
Jadrana "Kraljica mora". Odgovor Lučke uprave na prijedlog ureñenje koji se dugo čekao stigao je u 
lipnju o.g., te smatra da bi trebalo nastaviti planirane aktivnosti, sukladno smjernicama navedenih u 
dopisu Lučke uprave. 

Zaključak: 
Vijećnici su se nakon kraće diskusije složili da se slijedeći tjedan organizira sastanak sa g. 
Šantić Ivom i dogovore daljnje aktivnosti. 

 
 
 
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 
 


