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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  17.10.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
31. SJEDNICE VMO LUKA 

 
31. sjednica VMO Luka održana je 17.10.2012. (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 Selci, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora 
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 12.09.2012. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Programi rada VMO Luka za 2013. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 

• Informacija sa sastanka održanog 26.09.2012. 
• Informacija o deratizaciji  
• ostalo 

3. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Vijećnici su razgovarali o planu programskih aktivnosti za slijedeću, 2013. godinu. Nakon iznesenih 
prijedloga i diskusije donesena je odluka kako slijedi u zaključku: 

 

Zaključak: 
VMO Luka je usvojilo plan programskih aktivnosti za 2013. godinu koji obuhvaća: 

� Sportski program – malonogometni turnir „3. KUP Delte“ koji će se organizirati u 
lipnju 2013. u suradnji sa MO Centar – Sušak i Direkcijom za mjesnu samoupravu 
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povodom obilježavanja Dana Sv. Vida. 
� Dani MO Luka – unutar ovog programa tijekom lipnja 2013., organizirati će se: 

• „10. Likovni susreti u Jedrarskoj“; 
• „3. KUP MO Luka u udičarenju“; 
• malonogometni turnir; 
• mjerenje tlaka i šećera u krvi. 

� Bulletin broj 9 – izdati će se u studenom 2013. 
� Doček Djeda Mraza – planira se u prosincu 2013., učešće roditelja (20 kn po djetetu) 

namiriti će se iz sredstava donacija. 
� Božićni koncert – planira se u prosincu 2013. 

 
 
AD 2 

Vijećnica Mirjana Karabaić informirala je prisutne o sastanku održanom u prostorijama MO Luka 26. 
rujna 2012. Tema sastanka je bila održavanje čistoće istočnog dijela Verdieve ulice i deratizacija na 
području gradske tržnice. Prisustvovali su predstavnici Čistoće d.o.o., Dezinsekcije d.o.o., OGU za 
komunalni sustav i MO Luka. Vijećnici su se upoznali sa promemorijom sa sastanka na kojem je 
dogovoreno: 

� Djelatnici Čistoće d.o.o. će temeljito oprati istočni dio Verdieve ulice.  
Posao je do ove sjednice obavljen, izvijestila je gña. Karabaić, uz napomenu da su 
ugostiteljski objekti „Ero“ i „Christian“ surañivali premještajući svoj inventar (stolove i stolice), 
kako bi omogućili pristup kamionu Čistoće d.o.o. i pranje površina koje stolovi zauzimaju, za 
razliku od baffe bara „Set“ čiji vlasnik nije bio kooperativan pa je ova površina ostala 
neoprana. No, bez obzira na to, ulica je temeljito oprana i gña Karabaić je pripremila dopis, 
za koji predlaže da se uputi OGU za komunalni sustav i na znanje Rijeka prometu d.d. radi 
kontinuiranog parkiranja motocikala kod zgrade kazališta, koji takoñer dobrim dijelom 
doprinose onečišćenju pješačke zone. 
Osim toga upoznala je vijećnike da se očekuje dopis kojim OGU za komunalni sustav  
predlaže očevid površine Verdieve ulice prije i poslije prodaje cvijeća povodom Svih Svetih, 
kako bi se površina nakon prodaje dovela u prvobitno stanje. Očevidu bi nazočili predstavnici 
Tržnica Rijeka, Grada i MO Luka. 

� Gña. Karabaić je na sastanku potaknula i pitanje koševa za sitno smeće u Verdievoj ulici koji 
su fiksno postavljeni uz pročelja zgrada. Ispod njih je nemoguće čistiti, a neodgovorni 
grañani ovdje odbacuju svoj kućni otpad koji trune, curi i  onečišćuje površinu ispod i oko 
koševa. Predlaže njihovo uklanjanje i postavljanje novih, manjih, koji bi se postavili uz 
rasvjetne stupove u ulici.  

� Sveobuhvatna deratizacija u kvartu 
Gña. Karabaić je objasnila vijećnicima da je deratizacija bila dogovorena za 15. listopada, ali 
je radi kiše koja je uzrokovala dizanje mora i poplavu u podrumskim prostorijama zgrada, 
morala biti odgoñena. U kontaktu je sa predstavnicima Dezinsekcije d.o.o., planira se 
ponovo provoñenje deratizacije u tjednu 22. do 26. listopada, ukoliko vrijeme bude povoljno.  

� Na sastanku se razgovaralo i o odlaganju i zbrinjavanju grañevinskog materijala, za što 
mjesni odbor dobiva upite grañana. Predstavnici Čistoće d.o.o. nemaju odgovor na ovo 
pitanje i upućuju na službe Primorsko-goranske županije koje bi trebale osigurati lokaciju za 
odlaganje ove vrste otpada. 

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju sa sastanka održanog 26. rujna 2012.  Prihvatili su 
predložene dopise koji će se uputiti:  

� OGU za komunalni sustav, vezano za parkiranje motocikala uz zgradu kazališta na 
pješačkoj zoni Verdieve ulice. 

� OGU za komunalni sustav – vezano za koševe za sitni otpad, njihovo uklanjanje i 
postavljanje novih. 

� PGŽ , Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, - upit o lokaciji za odlaganje 
grañevinskog materijala. 

 
Na prethodnoj sjednici se postavilo pitanje terase ugostiteljskog objekta MORNAR na nogostupu 
Zagrebačke ulice i nemogućnosti pješačke komunikacije tim dijelom nogostupa. Tajnica je pripremila 
odgovor Direkcije za komunalno redarstvo od 27. rujna 2011. u kojem se tvrdi da je terasa 
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ugostiteljskog objekta MORNAR postavljena sukladno Planu lokacija kojim je predviñeno 
postavljanje terase i osiguravanje prolaza od 1 metra za pješake. Za sva dodatna tumačenja 
spomenute lokacije Direkcija upućuje na Odjel gradske uprave za urbanizam. Nakon kraće diskusije 
Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku.   
Zaključak: 

VMO Luka za sada odustaje od inicijative vezane za problem terase ugostiteljskog objekta 
MORNAR, osim u slučaju ponovnog zaprimanja pritužbi stanara.   
 
Još je uvijek otvoreno pitanje sanacije kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice. Sukladno 
dogovoru sa prethodne sjednice g. Zlatko Leporić je kontaktirao g. Ajduk Marinka iz MMPI. G. Ajduk 
je kazao da on nije u poziciji odlučivanja, prijedlog sanacije je proslijedio nadreñenima, ali još uvijek 
nema odgovora. Nosioci sanacije bi trebali biti HŽ I HAC koji su i sami u velikim problemima pa to 
dodatno otežava brzinu postupanja. 
G. Kalanj je objasnio vijećnicima pravni put koji je moguće poduzeti: najprije se treba obratiti Upravi 
prometne inspekcije i zatražiti njihov inspekcijski nadzor. Ukoliko se ne odazovu, MO se može žaliti 
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, te pisati požurnicu. Za slučaj da se niti nakon 
toga ne dobije odgovor slijedi upravni spor i dobiva presuda, koja je onda obvezujuća. Više instance 
su Ministar, Vlada i predsjednik RH. G. Kalanj je spreman pripremiti dopis za Upravu prometne 
inspekcije. 
Zaključak: 

Vijeće MO Luka se slaže da g. Kalanj pripremi dopis koji će se uputiti Upravi prometne 
inspekcije i zatražiti inspekcijski nadzor na kolniku ulice Ivana Zajca, uz željezničke tračnice.   
 
Sukladno zaključcima sa prethodne sjednice, u OGU za komunalni sustav je 15.10.2012. upućen 
dopis kojim se traži postavljenje barem jednog javnog toaleta na području gradske tržnice. 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa.   
 
Predsjednik VMO, g. Saša Pavlović je podsjetio prisutne na jedan od malih komunalnih prioriteta za 
2012. godinu, a radi se o „Ograñivanju dijela površine u Ulici Riva zapadno od kućnog broja 4a”, za 
što je planirano 24.000,00 kuna. S obzirom da je vlasnik ugostiteljskog objekta na prvom katu robne 
kuće „RI“ uredio površinu hortikulturom i nekom vrstom putokaza za svoj ugostiteljski objekt, bilo bi 
dovoljno samo oličiti pozadinu i okolinu te površine. Na taj način ostaje cca 20.000,00 kuna koje se 
mogu utrošiti za neki zamjenski prioritet grañevinske namjene koji nije asfaltiranje nogostupa i slično 
jer je to nadležnost Rijeka prometa, a sredstva su planirana u OGU za komunalni sustav, Zajedničke 
komunalne djelatnosti (grañevina). Zamolio je vijećnike da do slijedeće sjednice razmisle što bi se s 
tim sredstvima moglo urediti na području mjesnog odbora   
Zaključak: 

Vijećnici će na slijedećoj sjednici predložiti zamjenski prioritet.   
 
 
 
AD 3 

Predsjednik Vijeća takoñer podsjeća prisutne da se bliži kraj godine, kada se odrañuju i neke od 
posljednjih programskih aktivnosti Vijeća. Smatra da bi već sada trebalo rezervirati dvoranu Circola 
za koncert i to za datum ili 15.12. ili 22.12.2012. Predlaže da sam razgovara sa predsjednicom 
Zajednice Talijana gñom. Agnese Superina i rezervira jedan od ta dva datuma. Kasnije će se lako 
dogovoriti izvoñači i ostali detalji organizacije koncerta. 

 
Zaključak: 

Vijećnici se slažu s prijedlogom predsjednika VMO. 
 
Kraj godine je razdoblje u kojem MO Luka prikupi najveći broj donacija. Na prikupljene donacije 
Grad daje poticajna sredstva u iznosu do maksimalno 5.000,00 kuna, ali s obvezom trošenja u 
godini u kojoj su uplaćene donacije. Kako su programske aktivnosti uglavnom pri kraju, 31.12. je rok 
do kojega se ne stiže na kvalitetan način potrošiti poticajna sredstva. Isto tako vrlo je teško planirati 
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moguće uplate donacija u slijedećoj godini. Predsjednik VMO predlaže da se uputi dopis pročelniku 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu g. Mladenu Vukeliću s prijedlogom da se mjesnim odborima 
dozvoli korištenje poticajnih sredstava u tekućoj godini za donacije uplaćene u prethodnoj. Smatra 
takoñer da bi bilo dobro dopis dati na znanje svim mjesnim odborima. 
Zaključak: 

Vijećnici se slažu s prijedlogom predsjednika Vijeća. Uputit će se dopis Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu i na znanje mjesnim odborima (e-mailom).   
 
 
 
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 
 


