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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/13-02/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  19.06.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK 
39. SJEDNICE VMO LUKA 

 
39. sjednica VMO Luka održana je 19.06.2013. (srijeda) s početkom u 18.00 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: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 23.05.2013. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Ostavka zamjenika predsjednika VMO Luka, Zlatka Leporića   
2. Osvrt na održane Dane MO Luka  
3. Tekuća komunalna problematika 

• Dopuna Prioriteta za 2014. godinu 
• Inspekcijski nadzor prometa u Rivi Boduli, Demetrovoj i Wenzelovoj ulici 
• Ostalo 

4. Razno 
• Upravljanje igralištem na Delti 
• Zahtjev gñe. Sekulić za korištenje prostora MO 
• Ostalo  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenom ostavkom g. Zlatka Leporića na članstvo u Vijeću MO 
Luka. G. Zlatko Leporić je ostavku podnio 10. lipnja 2013. godine iz osobnih razloga, a obnašao je 
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funkciju zamjenika predsjednika VMO Luka. Na prijedlog vijećnika Željka Selcija provedeno je 
glasanje, te je ostavka g. Zlatka Leporića prihvaćena sa 2 (dva) glasa ZA (Saša Pavlović i Mirjana 
Karabaić) i 1 (jednim) SUZDRŽANIM (Željko Selci). Sukladno čl. 17 Poslovnika MO Luka od 16. 
lipnja 2010. godine, Vijeće je dužno izabrati novog zamjenika predsjednika u roku od 30 dana od 
utvrñivanja činjenice podnošenja ostavke na dužnost. 

U tom roku se očekuje pismena informacija SDP-a Rijeka, o imenovanju novog člana sa liste za 
Vijeće MO Luka.  

Zaključak: 
Vijeće će po primitku informacije SDP-a Rijeka o imenovanju novog člana Vijeća MO Luka, 
provesti potrebne aktivnosti vezane za zamjenu člana Vijeća i izbor novog zamjenika 
predsjednika.   
 
AD 2 

Dani MO Luka održani su od 7. do 10. lipnja 2013. U skladu s planom, održale su se priredbe: 
- Malonogometni turnir 3. KUP Delte 
- 4. KUP MO Luka u udičarenju 
- 10. Likovni susreti u Jedrarskoj 
- Mjerenje tlaka i razine šećera 

Zaključak: 

Vijećnici su zaključili da su manifestacije i njihova organizacija, uz sitne probleme koji su se 
u hodu rješavali, protekli u redu.   
 
 
 
AD 3 

� Prijedlozi prioriteta za 2014. dopunjeni su stavkom: „Sanacija lijevanog asfalta na nogostupu 
uz Ribarsku ulicu na prilazu Mostu hrvatskih branitelja”  

Zaključak: 

Vijeće je prihvatilo dopunu prioriteta za 2014. godinu.  
 

� Pročitan je mail Anñeline Čobić (OGU za komunalni sustav) od 14.06.2013., kojim 
obavještava Vijeće MO Luka da će klupe „Barok“ koje su temeljem prijedloga prioriteta za 
2013. postavljene uz Mrtvi kanal u Wenzelovoj ulici koštati manje nego što je predviñeno 
planom, te će ostati viška sredstava u visini 4.500,00 kn. Predlaže se postava još dvije klupe 
uz Mrtvi kanal na Fiumari u blizini autobusne stanice.  

Zaključak: 

Vijeće je suglasno da se iz viška sredstava od 4.500,00 kn postave još dvije klupe „Barok“ uz 
Mrtvi kanal na Fiumari u blizini autobusne stanice.  
 

� Temeljem dogovora sa 38. sjednice, g. Dražen Kalanj je pripremio dopis Upravi prometne 
inspekcije pri MPPI, kojim Vijeće MO Luka traži inspekcijski nadzor cestovnog prometa u 
ulicama Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova, radi njihovog zagušenje nakon uvoñenja 
novog prometnog režima krajem 2011. godine. Dopis još nije otpremljen jer g. Saša Pavlović 
smatra da bi bilo korisno priložiti i mišljenje prometne policije i vatrogasne službe. Radi 
organizacije Dana MO Luka, nije ih se stiglo kontatktirati, ali će se to učiniti u narednim 
danima i zatražiti njihovo viñenje ovog problema.  

Zaključak: 

Vijećnici se slažu i prihvaćaju prijedlog predsjednika VMO da se kontaktiraju vatrogasna 
služba i služba prometne policije, kako bi se i njihovo mišljenje priložilo uz dopis Upravi 
prometne inspekcije.   
 

� Sukladno zaključku sa prethodne sjednice upućen je dopis Lučkoj upravi Rijeka (URBR 46 
od 27.05.2013.), vezan za razbacane betonske graničnike na Gatu Karoline Riječke i 
poplavljenim parkirnim mjestima na rivi uz brod Arca Fiumana. Do početka ove sjednice nije 
zaprimljen odgovor Lučke uprave Rijeka na upućene dopise. 
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Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa.   
 

� U skladu sa zaključkom sa prethodne sjednice, upućeni su dopisi (URBROJ 50 i 51 od 
31.05.2013.) kojima se Vijeće MO Luka zahvaljuje predsjedniku RH i Predsjedniku Vlade 
RH, na intervenciji i pomoći u sanaciji kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice.  

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje i suglasni su sa sadržajem dopisa. 
 

� Pročitan je dopis ovlaštene osobe zgrade Riva Boduli 5 (URBR 66 od 19.06.2013.), koja je u 
ime stanara te zgrade, a po ovlaštenju i stanara Rive Boduli 3 i 7, Zagrebačke 18, te V. 
Lisinskog 8, mjesnom odboru dostavila predstavku zbog problema preprodaje poljoprivrednih 
proizvoda u ulici Riva Boduli. Radi se o „starom“ problemu koji nikada nije riješen, a u prilog 
mu ide rekonstrukcija ulice Riva Boduli i novi prošireni nogostup koji sada prekupcima služi 
kao parkirališni i izložbeno-prodajni prostor. Stanari noću nemaju mira radi manipulativne 
buke, dovikivanja i/ili svañe prekupaca, a ujutro ne mogu izaći iz portuna radi parkiranih 
kombi vozila i kamiona. Grañani traže pomoć mjesnog odbora radi rješavanja ovog problema 
i predlažu: 

1. Koordiniranu akciju policije, sanitarne, gospodarske i porezne inspekcije 
2. Postavljanje kamenih „gljiva“ ili stupića uz rub nogostupa 
3. Sazivanje sastanka predstavnika ugroženih stambenih zgrada radi razgovora i 

dogovora u cilju rješavanja problema 
Gña. Mirjana Karabaić se slaže s navodima predstavke. Činjenica je da je ovaj prostor pretvoren u 
veletržnicu. Prijedlog sastanka sa ugroženim stanarima je u redu, a možda ne bi bilo loše pozvati i 
novinare. 
G. Žarko Mataja Mafrici smatra da dopis izvanredno iskazuje mišljenje većine grañana ovoga 
kvarta. Upravo je dobrodošao je da se nešto poduzme. Problem preprodaje sagledava kao jedan od 
problema koji su posljedica potpuno promašenog projekta rekonstrukcije ulice Riva Boduli, 
Demetrove i Wenzelove, te preregulacije prometa krajem 2011. godine. Podsjeća da o projektu nije 
bilo javne rasprave, na kojoj bi ljudi koji ovdje stanuju imali mogućnost nešto reći i prije početka 
radova. Predlaže ponovni sastanak sa svim nadležnim službama, ali isključivo njihovim čelnim 
ljudima. Na sastanku treba zahtijevati radikalne i konkretne akcije. Kao što je na prethodnim 
sjednicama isticao, kratkoročno poboljšanje situacije vidi u ponovnom uvoñenju dvosmjernog 
prometa u ulici Riva Boduli, puštanju u promet cijele Zagrebačke ulice u popodnevnim i noćnim 
satima i dužoj propusnoj moći semafora u Wenzelovoj ulici. Dugoročno, promet iz Demetrove ulice 
treba usmjeriti preko željeznog mosta direktno na D-404.   
G. Pavlović podsjeća da je sastanak s nadležnim službama održan i nije dao baš nikakve rezultate. 
Smatra da rješenje ovog problema ovisi isključivo o čelnom čovjeku Grada, kojega se i pismenim 
putem upoznalo s posljedicama projekta. Na žalost nije bilo reakcije, za razliku od brzog odgovora 
kada je u pitanju neki drugi, "lakši" problem kao na primjer upravljanje igralištem. Nameće se 
zaključak da bi odgovor morao ići u smjeru priznavanja promašaja ovog projekta, pa je stoga 
izostao. Smatra da bi, ako se zanemari politika, bilo korisno ovo pitanje postaviti na aktualnom satu 
prije početka sjednice Gradskog vijeća. Možda bi bilo dobro doći do predstavnika laburista (g. 
Šustar) i upoznati ga s ovim problemima, kako bi ih iznio i zatražio odgovore na aktualnom satu.  
G. Marović se slaže s prijedlogom da se predstavniku laburista dostavi kompletan materijal vezan 
za preprodaju poljoprivrednih proizvoda, prometno zagušenje u kvartu, nelogično izvedene radove 
radi kojih su poplave u kvartu još veće, a sve kao posljedica projekta ureñenja pristupnih cesta 
Putničkom terminalu, čiji nosioci su Lučka uprava i Grad. 
G. Željko Selci misli da će se problem preprodaje riješiti 01.07., ulaskom Hrvatske u EU, a podsjeća 
i na najavljenu zakonsku obvezu uvoñenja fiskalnih kasa i za trgovanje na tržnicama. Smatra da će 
to riješiti problem preprodaje, koja je predmet zaprimljene predstavke.  Za ostale probleme predlaže 
da se ponovo uputi dopis Gradonačelniku. 
G. Žarko Mataja Marici vjeruje da se putem predstavnika Gradskog vijeća ne bi postigao očekivani 
rezultat. Bilo bi to dio jednog aktualnog sata i gotovo. Obvezuje se i javno u krugu stranke postaviti 
to pitanje. Smatra ipak da će najbolji efekt polučiti kvalitetno pripremljen sastanak s čelnim ljudima 
nadležnih službi.    
G. Pavlović predlaže da vijećnik Žarko Mataja Mafrici pripremi koncepciju sastanka s popisom ljudi 
koji će se pozvati.  
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G. Željko Selci je suglasan s prijedlogom, a gña. Mirjana Karabaić iskazuje suzdržanost. 

Zaključak: 

Nakon rasprave o preprodaji poljoprivrednih proizvoda, kao i prometnih i ostalih problema 
nastalih po izvedbi projekta ureñenja pristupnih cesta Putničkom terminalu, odlučeno je da 
vijećnik Žarko Mataja Mafrici pripremi platformu za sastanak s nadležnim službama s 
popisom čelnih ljudi koji će se pozvati na sastanak.  
 
 
 
AD 4 

� Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o problemu koji je iskrsnuo pri organizaciji 
malonogometnog turnira 3. KUP Delte. Sukladno proceduri tajnica je uputila u OGU za 
komunalni sustav zahtjev za korištenje javne površine za dane 7., 8. i 9. lipnja o.g. Meñutim, 
telefonom je obaviještena da je za spomenute dane već odobreno korištenje i izdano 
rješenje udruzi "Drugo more". Zbog toga se Koordinacija tri mjesna odbora Luka, Centar – 
Sušak i Školjić obratila Gradonačelniku dopisom od 21.05.2013. Mjesni odbor je zaprimio 
odgovor Gradonačelnika 05.06.2013., kojim obavještava Koordinaciju da će se za korištenje 
igrališta formirati povjerenstvo u čijem sastavu će biti jedan predstavnik ova tri mjesna 
odbora. Na taj način će se ubuduće spriječiti preklapanje termina korištenja igrališta za 
programske aktivnosti mjesnih odbora i aktivnosti ostalih zainteresiranih udruga. 

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju o korištenju igrališta na Delti.   
 

� Mjesni odbor Luka je zaprimio zahtjev gñe. Ilevie Sekulić za korištenje prostora Mjesnog 
odbora Luka u svrhu probi ženskog zbora. Nakon kraće rasprave zaključeno je kako slijedi u 
zaključku.  

Zaključak: 

Prostorije mjesnog odbora se nalaze u stambenoj zgradi, te Vijeće u pravilu daje negativno 
mišljenje na zahtjeve korisnika koji bi na bilo koji način u sklopu svojih aktivnosti proizveli 
buku i smetali stanarima. O tome će se pismenim putem obavijestiti gña. Ilevia Sekulić.   
 

� Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o upućenim suglasnostima u OGU za 
poduzetništvo, vezanim za zahtjeve vlasnika ugostiteljskih objekata za produženja radnog 
vremena, radi organizacija ili priključenja raznim manifestacijama u gradu : 

1. caffe bar "Karolina" – 7.,8.,14.,15.,21.,22.,28.,29. i 30. lipnja 2013. 

2. caffe bar "Gardens" - 01. lipnja 2013.  

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju o upućenim suglasnostima za produženje radnog 
vremena ugostiteljima s područja mjesnog odbora.   
 
 
 
 
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 
 


