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    ZAPISNIK  
SA 40. SJEDNICE VMO LUKA  

 
  40. sjednica Vijeća MO "Luka" i Komunalnog pododbora održana je  u nedjelju 8. veljače 

2009. s početkom u 19,00 sati u prostorijama MO "Luka" 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Saša Pavlović, predsjednik VMO 
- Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO  
- Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
- Željko Selci, član VMO  
- Zlatko Leporić, predsjednik Komunalnog pododbora 
- Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora 

 
 
Ostali nazočni:  
- 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
- Vlado Matijašić, član VMO 
- Marina Stamenković, referent za mjesnu samoupravu    
 
   
 

DNEVNI RED  
 

1. KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
2. RAZNO  

 
 
ad.1. a) Komunalni pododbor mora hitno  poduzimati mjere i rješavati probleme pa je zbog toga 
sazvana hitna sjednica Vijeća MO "Luka".  
 U više navrata pokušavali smo pronaći odgovarajuće rješenje za baje u Demetrovoj ulici. U 
svezi tog problema obratili su se ovlašteni predstavnici stanara gña. Katica Dropulić iz Demetrove 
6 i g. Jospi Mihaljević iz Demetrove 4, razgovarali su s našim članovima pododbora, a zaprimljen 
je i dopis Odjela za gradsku upravu i samoupravu, pročelnika g.mr.sc. Mladena Vukelića. 
 Još jednom smo proanalizirali sve zahtjeve i poduzete korake i zaključili sljedeće: Sadašnji 
raspored baja od kojih se jedna nalazi u Demetrovoj ulici uz ogradu do skladišnih prostora, a tri se 
nalaze na južnom dijelu Matačićeve na spoju s Demetrovom ulicom uz nekorišteni zapušteni 
objekt, je trenutno optimalno rješenje. Ukoliko stanari imaju bolji prijedlog sa zadovoljstvom ćemo 
ga razmotriti. O odluci obavjestiti gñu. Dropulić, g.Mihaljevića i dostaviti na znanje Odjelu gradske 
samouprave i uprave na ruke pročelniku mr.sc. Mladenu Vukeliću.    

 
1. b) Razmotrili smo dopis mr.sc. Manon Giron, Ria Boduli 5 i foto prilog. Odluka: "Čistoći" Rijeka 
uputiti zahtjev za premještaj baja na početnu poziciju nasuprot zgrade Carinarnice s prijedlogom 
da se onemogući preseljenje istih od strane grañana. 



  

         Dopis dostaviti na znanje "Rijekaprometu" i gñi mr.sc. Manon Giron. 
  

1. c)  Ovlaštena osoba zgrade u ulici Lisinskog br. 2 tražiti od Vijeća MO "Luka" očitovanje u svezi 
utvrñivanja uvjeta za iznajmljivanje poslovnog prostora koji je u vlasništvu gñe. Sanje Mrakovčić. 
          Odluka o kojoj treba obavjestiti stanare zgrade Lisinskog 2 i dostaviti na znanje Uredu 
državne uprave PGŽ, Službi za gospodarstvo, Riva 10, Rijeka, je sljedeća:      

Budući da je navedeni poslovni prostor privatno vlasništvo gñe. Sanje Mrakovčić Vijeće MO 
"Luka" nije u mogućnosti utjecati na odluku o korisniku.  
Ukoliko bi djelatnost u budućem najmu remetila mir, kućni red i prava stanara, poduzet ćemo 
korake i mjere za zaštitu prava stanara suvlasnika zgrade. 

 
 
 

ad. 2. Krug prijatelja "Brune Groninga" obratio se 19.01.2009. ponovljenim zahtjevom za korištenje 
prostorija MO "Luka" za njihovu djelatnost. 
           Nakon rasprave smo zaključili:  
Prostorije Vijeća MO "Luka" nalaze se u stambenoj zgradi, suvlasnici nisu suglasni da se prostorije 
koriste za djelatnosti izvan aktivnosti VMO Luka, zbog toga smo otkazali udruzi "Zdravi život" pa iz 
istog razloga nije moguće dati prostorije nikom drugom na korištenje. 

Odgovoriti  "Krugu prijatelja Brune Groninga", odgovor uputiti gñi. Tei Anić Miletić, 
R.Benčića 11, Rijeka. 

Sjednica je završila u 20 sati 30 min. 
 
 

Zapisničar:         Predsjednik VMO Luka: 
Mirjana Karabaić              Saša Pavlović 
 
 
 
 


