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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/13-02/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  17.07.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK 
40. SJEDNICE VMO LUKA 

 
40. sjednica VMO Luka održana je 17.07.2013. (srijeda) s početkom u 19.00 sati u prostorijama 
MO Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Saša Pavlović, predsjednik VMO 
• Mirjana Karabaić, zamjenik predsjednika VMO 
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
• Željko Selci, član VMO 
• Lea Šarunić, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 19.06.2013. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Imenovanje novog člana Vijeća MO Luka, umjesto g. Zlatka Leporića 
2. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća MO Luka 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

G. Zlatko Leporić podnio je ostavku na mjesto člana VMO Luka iz osobnih razloga. Gradska 
organizacija SDP-a Rijeka dostavila je Vijeću odluku kojom umjesto dosadašnjeg člana Zlatka 
Leporića imenuju novu članicu Vijeća Mjesnog odbora Luka, petu s kandidacijske liste SDP-a, Leu 
Šarunić. Gñica. Lea Šarunić dala je svečanu prisegu i nakon potpisivanja Izjave postala 
punopravnom članicom Vijeća MO Luka 

Zaključak: 
Vijeće MO Luka jednoglasno je za novu članicu VMO imenovalo gñicu. Leu Šarunić.  
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AD 2 

Obzirom da je g. Zlatko Leporić, obnašao funkciju zamjenika predsjednika, Vijeće je pristupilo izboru 
novog zamjenika. Zamjenika predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava tajnim 
glasovanjem putem listića na kojem svaki član Vijeća zaokružuje redni broj ispred imena i 
prezimena kandidata za zamjenika predsjednika Vijeća. Nakon provedenog glasovanja, uz 
prisutnost svih vijećnika prebrojani su glasovi, te je utvrñeno da je za zamjenika predsjednika Vijeća 
Mjesnog odbora Luka izabrana Mirjana Karabaić s _4_dobivena glasa članova Vijeća. 
Zaključak: 

Vijeće MO Luka je za novu zamjenicu predsjednika VMO imenovalo gñu. Mirjanu Karabaić.  

 
 
AD 3 

� Svi vijećnici osim nove članice Lee Šarunić, bili su prisutni na sastanku održanom u MO Luka 
10.07.2013. Sastanak je organiziran na inicijativu Manon Giron, predstavnice stanara Rive 
Boduli 5, a po ovlaštenju, i stanara Rive Boduli 3 i 7, Zagrebačke 18, te V. Lisinskog 8. 
Prisutni u razgovarali o: 
1. preprodaji poljoprivrednih proizvoda u ulici Riva Boduli i Zagrebačkoj ulici 
2. prometnom zagušenje u kvartu 
3. javnom nužniku 
4. ostalom 

Nakon rasprave grañani su zahtijevali: 
1. postavljanje gljiva ili stupića na ivičnjak nogostupa u ulici Riva Boduli 
2. vraćanje dvosmjernog prometa u ulicu Riva Boduli 
3. informaciju nadležnih o lokaciji na koju se misli postaviti javni nužnik 
4. a) uklanjanje kioska za prodaju tekstilne robe pred ulazom u Zagrebačku 7 
      b) čišćenje površine južno od Demetrove (od zgrade carine do rotora) 

Vijeće je razgovaralo o zahtjevima grañana. Diskusija se povela oko točke 2.,vraćanje dvosmjernog 
prometa u ulici Riva Boduli, odnosno kome se obratiti vezano za ovaj problem. 
G. Žarko Mataja Mafrici je na sastanku 10.07. izvijestio nazočne o svemu što je poduzeo po tom 
pitanju. Iznio je problem unutar SDP-a, s njim je upoznao i dogradonačelnika. Naišao je na veliko 
razumijevanje i obećano mu je da će se na tome u vrlo skoro vrijeme poraditi. Prvi koraci su 
razgovor s pročelnicom OGU za komunalni sustav i konzultacije sa stručnim službama, a Vijeće će 
o planiranim aktivnostima biti upoznato i u pisanom obliku.  
G. Pavlović je podsjetio prisutne da je, neovisno o sastanku i zahtjevima grañana, a u skladu sa 
dogovorima na prethodnim sjednicama upućen dopis MPPI, Upravi prometne inspekcije (URBR 
52/2013) i zatražen inspekcijski nadzor u ulicama Riva Boduli, Demetrovoj i Wenzelovoj. Iako se 
razmišljalo da bi bilo korisno zahtjevu priložiti mišljenje prometne policije i vatrogasnih službi, to se 
nije stiglo odraditi, pa je zahtjev upućen u prvobitnom obliku. Osim toga informirao je prisutne da su 
u sklopu Gradskog Vijeća formirani odbori izmeñu kojih i Odbor za promet. Na čelu ovog odbora je 
Hrvoje Burić. Smatra da ovaj problem treba iznijeti spomenutom Odboru. 
G. Mataja Mafrici se ne slaže. Ukoliko se Vijeće obrati Odboru za promet, on će odustati od svojih 
aktivnosti. Slaže se meñutim, da bi bilo korisno imati mišljenje prometne policije i vatrogasnih službi. 
To bi bio još jedan "adut u rukavu" Vijeća prilikom argumentacije zahtjeva.   
Prijedlog g. Pavlovića vezan za obraćanje Odboru za promet podržavaju gña. Karabaić, g. Selci i 
gñica. Šarunić, smatrajući da jedna aktivnost ne treba isključiti drugu. Gña. Karabaić podsjeća na 
sličnu situaciju u vrijeme pred otvaranje lukobrana kada je svaki član Vijeća koristio svoje kontakte, 
bilo službene, privatne ili političke i zahvaljujući tim zajedničkim naporima se uspjelo otvoriti lukobran 
za grañanstvo.  
G. Mataja Mafrici je uvjeren da će se pomaci po pitanju prometnog režima u kvartu vrlo skoro vidjeti, 
iako se radi o kompleksnom pitanju. Predlaže da se ipak upute dopisi prometnoj policiji i 
vatrogasnim službama i zatraži njihovo mišljenje. Što se obraćanja Odboru za promet tiče, predlaže 
da Vijeće krene tim putem ukoliko njegova inicijativa ne poluči nikakve rezultate.  
Nakon  rasprave Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 

1. Uputit će se dopis OGU za komunalni sustav i zatražiti postavljanje graničnika na 
ivičnjak nogostupa ulice Riva Boduli. 
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2. Ukoliko do slijedeće sjednice koja će se održati 28. kolovoza 2013. ne bude pomaka po 
pitanju prometnog režima u ulici Riva Boduli, Vijeće se obratiti Odboru za promet, 
stalnom radnom tijelu Gradskog Vijeća. 

3. Zatražiti će se pismena informacija OGU za komunalni sustav o lokaciji na koju se 
planira postaviti javni nužnik. 

4. a) Sukladno telefonskom dogovoru sa predstavnikom stanara Zagrebačke 7, po 
primitku njegovog pismenog zahtjeva, uputit će se zahtjev Tržnicama Rijeka za 
uklanjanjem kioska pred ulazom u zgradu, obzirom da je utvrñeno da lokacija na kojoj 
je postavljen izlazi iz područja koncesije. Zahtjev će ići na znanje pročelnice OGU za 
komunalni sustav i komunalnog redara. 
b) Uputit će se dopis u OGU za komunalni sustav i zatražiti čišćenje područja južno od 
Demetrove ulice, izmeñu zgrade carine i rotora. 

 
� Temeljem zaključka sa prethodne sjednice upućen je odgovor (URBR 79/2013) gñi. Ileniji 

Sekulić, vezan za njen zahtjev za korištenje prostora MO Luka.  
Zaključak: 

Vijeće je primilo na znanje sadržaj dopisa.  
 

� Pročitan je mail g. Miroslava Ivaniša, zakupca sa tržnice, zaprimljen 04.07.2013., u kojem 
moli Vijeće MO Luka da od gradskih službi zatraži besplatnu internet zonu na području 
tržnice.  

Zaključak: 

G. Ivanišu će se mailom odgovoriti da na području MO Luka već postoji besplatna WIFI 
mreža. 
 
 
 
AD 4 

Pod točkom razno nije bilo razgovora. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


