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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/13-02/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  23.05.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK 
38. SJEDNICE VMO LUKA 

 
38. sjednica VMO Luka održana je 23.05.2013. (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 
• Željko Selci, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 17.04.2013. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Prioriteti za 2014. godinu 
2. Pripreme za Dane MO Luka  
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Vijeće MO Luka za prioritete 2014. godinu predlaže: 

• Sanacija (asfaltiranje) kolnika Demetrove ulice od spoja sa Matačićevom (k.br. 8) do spoja 
sa Rivom Boduli (k.br. 18B). Ucrtavanje pješačkog prijelaza u Demetrovoj ulici.  

Zaključak: 
Vijeće je usvojilo prijedlog prioriteta za 2014. godinu.  
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AD 2 

Predsjednik je izvijestio prisutne o tijeku priprema za Dane MO Luka: 
Nagrade za sve manifestacije, kao i majice, pehari i sportski rekviziti su dijelom isporučeni ili se čeka 
isporuka. 

• Za malonogometni turnir, otvoreno je još pitanje jednog suca. U tijeku su i dogovori sa 
Ženskim nogometnim klubom Jack Pot, vezani za eventualno odigravanje revijalne utakmice 
izmeñu ŽNK Jack Pot i ekipe Grada, u nedjelju 09.06. prije finanlne utakmice. 

• Pozivi za Likovne susrete u Jedrarskoj su spremni i uputiti će se riječkim osnovnim školama, 
Srednjoj školi za primijenjenu umjetnost, te likovnim udrugama slikara amatera. Pravilnik za 
sudjelovanje djece u likovnim susretima je definiran. Pravilnik za odrasle će se definirati 
početkom slijedećeg tjedna (27. ili 28. 05.) na sastanku s predsjednikom LD Kvarner, g. 
Delačem.  

• Što se udičarenja tiče obaviti će se razgovor s predsjednikom ŠRD „Luben“ g. Katnićem i 
dogovoriti detalji vezani za ishoñenje dozvola i samog natjecanja.  

• Za organizaciju mjerenja tlaka i šećera u krvi, tajnica će kontaktirati Crveni križ Rijeka i 
dogovoriti termin.  

Nabava hrane i pića za sve učesnike će se obaviti neposredno prije održavanja pojedine 
manifestacije. 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje izneseno i preuzeli zadatke vezane za pripreme Dana MO Luka.  
 
 
 
AD 3 

� Zbog problema sanacije kolnika ulice Ivana Zajca Vijeće se, sukladno zaključku sa 36. 
sjednice, dana 08.04.2013. obratilo Predsjedniku RH i predsjedniku Vlade RH. Oba ureda su 
pismeno reagirala unutar 10 dana od upućenog dopisa. Kolnik ulice Ivana Zajca uz 
željezničke tračnice je saniran 16.05.2013., zahvaljujući intervenciji Predsjednika RH i Vlade 
RH, o čemu je izašao i članak u Novom Listu. Vijećnici su zadovoljni učinjenim, te je nakon 
kraćeg razgovora dogovoreno kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

Uputit će se pismo Uredu predsjednika RH i Uredu Vlade RH u kojem  će se VMO Luka 
zahvaliti na pomoći pri rješavanju sanacije kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice.  
 

� Gña. Mirjana Karabaić je informirala prisutne da će se novi koševi za sitni otpad u Verdievoj 
ulici postaviti, a stari ukloniti do kraja svibnja o.g. U kontaktu je sa g. Šimatovićem iz OGU za 
komunalni sustav, kojem je napomenula da je vrlo važno poštivati taj rok obzirom da 05.06. 
na prostoru MO Luka počinje manifestacija FIUMARE, u sklopu koje će biti velikim dijelom 
korištena i Verdieva ulica.  

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju o postavljanju novih i uklanjanju postojećih koševa 
za sitni otpad u Verdievoj ulici.   
 

� G. Ivan Marović, član Komunalnog pododbora mailom od 20.05. ukazuje Vijeću na problem 
prometovanja na potezu od Rive Boduli preko Demetrove i „ulice“ paralelne s njom, prema 
Wenzelovoj do semafora iza kazališta. Ureñenje spomenutih ulica i preregulacija prometa 
izvršena krajem 2011. godine, ne samo da nije donijela poboljšanje, već naprotiv konstantnu 
prometnu gužvu, osobito subotom i nedjeljom.  

Vijećnicima je ovaj problem poznat. G. Pavlović podsjeća da je još 03.12.2012. godine upućen 
dopis Gradonačelniku (URBROJ 99/2012) u kojem mu se izmeñu ostalog, ukazuje i na učestale 
prometne gužve i gotovo svakodnevno nastajanje „prometnog čepa“ u Wenzelovoj ulici uzrokovanog 
zagušenjem prometa u Demetrovoj i kratke propusne moći semafora iza kazališta. Mjesni odbor 
nikada nije zaprimio odgovor Gradonačelnika na spomenuti dopis.   
G. Žarko Mataja Mafrici smatra da nije problem u ulazu na ovo područje već u izlazu. Kratkoročno 
rješenje vidi u popodnevnom otvaranje Zagrebačke ulice za promet i dužoj propusnoj moći semafora 
iza kazališta. Dugoročno je jedino prometno rješenje, otvaranje željeznog mosta na Mrtvom kanalu i 
prometni spoj sa D-404. 
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G. Pavlović podsjeća da mjesni odbor nije u poziciji predlaganja rješenja. To moraju odraditi stručne 
službe. Mjesni odbor ukazuje na postojanje problema, kao što je to bilo dopisom Gradonačelniku, na 
koji na žalost nije bilo reakcije. Pitanje je što se dalje može poduzeti. 
G. Kalanj  ističe da se ovdje radi o projektu Grada i Lučke uprave Rijeka. Ukoliko bi se obraćali 
njima, to bi trebalo potkrijepiti stručnom studijom (vještak ili fakultet). Takav nalaz ne bi olako 
shvatili, ali studija ima svoju cijenu, a MO nema sredstava za takve namjene. Druga je mogućnost 
zahtijevati inspekcijski nadzor kod Uprave prometne inspekcije, pri MPPI.   
Zaključak: 

Nakon rasprave o problemu prometnog zagušenja od ulice Riva Boduli, preko Demetrove i 
Wenzelove do semafora iza kazališta, Vijeće je odlučilo zatražiti inspekcijski nadzor od 
Uprave prometne inspekcije. G. Kalanj će pripremiti nacrt dopisa.  
 

� G. Saša Pavlović podsjeća na još jedan problem koji je posljedica projekta ureñenja 
pristupnih prometnica Putničkom terminalu. Podizanjem nivoa Demetrove ulice na spoju s 
Matačićevom, za vrijeme kišnih perioda ovdje se stvara bazen vode koja poplavljuje 
poslovne prostore, na što je takoñer ukazano Gradonačelniku dopisom od 03.12.2012.  

Zaključak: 

G. Kalanj će ispitati koja je nadležna inspekcijska služba za ovaj problem.  
 

� G. Kalanj ukazuje na nemogućnost korištenja 4-5 ucrtanih parkirnih mjesta na rivi uz brod 
Arca Fiumana. Za vrijeme kišnih perioda ova su parkirna mjesta  posve poplavljena i 
ulaz/izlaz iz vozila nije moguć. Pretpostavlja da je tome razlog ili uleknuće na tom dijelu rive 
ili neadekvatan odvod.   

� G. Pavlović podsjeća na „gljive“ na Gatu Karoline Riječke koje su još uvijek razbacane na 
prostoru uz i oko ugostiteljskog objekta „Karolina“. 

Zaključak: 

Uputiti će se dopis Lučkoj upravi Rijeka i zatražiti sanaciju tog dijela rive ili odvoda. Ujedno 
će im se ukazati na betonske graničnike („gljive“) koji su još uvijek neuredno razbacani  uz 
ugostiteljski objet „Karolina“.  
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


