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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

         GRAD RIJEKA 
         Mjesni odbor Luka 
     Vijeće Mjesnog odbora 

        Komunalni pododbor 
 
KLASA: 026-02/09-02/2 
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1 
Rijeka, 05.03.2009. 
 
 
                                 

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 41. SJEDNICE VMO LUKA 
 

41. sjednica VMO Luka održana je 05.03.2009. (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Luka, Verdieva 11. 
 
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 
• Marina Stamenković, referent za mjesnu samoupravu 

 
Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Vlado Matijašić, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice VMO Luka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 40. SJEDNICE OD 08.02.2009.GOD. 
2. INFORMIRANJE O PRISTIGLIM DOPISIMA I ODRŽANIM SASTANCIMA  
3. TEKUĆA KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
4. RAZNO  
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

   AD1     

• Zapisnik s 40. sjednice VMO  Luka  usvojen je bez primjedbi. 
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   AD2    

• Predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović je otvorio 41. sjednicu Vijeća te je izvijestio nazočne 
Vijećnike da je održan  sastanak u  prostorijama Čistoće d.o.o. dana  27.02.2009. god. u 
svezi   kontejnera za smeće  na kojem je bila nazočna i gña. Mirjana Karabaić.  
Dana  03.03.2009.god. u prostorijama MO Luka  održan je sastanak predstavnika VMO i 
Komunalnog pododbora s predstavnicima Čistoće d.o.o., Rijeka  prometa d.d. i 
ovlaštenim predstavnikom zgrade Zagrebačke 10 na kojem su dogovorene lokacije 
kontejnera po MO Luka. Tajnica je na sjednici podijelila nazočnim Viječnicima  
Promemoriju sa održanog sastanka.   
 
Zaključak: Tajnica će uputiti dopis  OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenjem zemljištem, Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju n/p v.d. ravnateljice 
direkcije gñe. Ede Rumore, koji treba odobriti predložene lokacije te o tome izvijestiti 
Čistoću d.o.o. i Rijeka promet.  Prilog dopisu Promemorija sa održanog sastanka dana 
03.03.2009. god. a na znanje ravnatelju prof. Dušanu Široli.  

 
• Predsjednik VMO Luka je izvijestio Vijećnike o dopisima koje su upućene Vijeću MO Luka  

 
1. Dopis od  KRŠĆANSKE NEOPENTEKOSTALNA CRKVE U RH KRŠĆANSKI 
CENTAR ZAGREB  - zamolba za korištenje dvorane u sklopu prostora MO Luka za 
potrebe kršćanskog biblijskog seminara dva puta tjedno i to utorkom i subotom u terminu 
od 17:00 do 22:00 sati. 

    
2. Dopis SOS TELEFON – GRAD RIJEKA UDRUGA ZA POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA -   
Zahtjev za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave za provoñenje prevencije 
razvoja poremećaja u ponašanju djece i mladih, korekcije već postojećih simptoma, 
pomoć i potpora pri rješavanju intrapsihičkih konflikata i meñuljudskih sukoba na zdrav 
način. 
Prostor bi se koristio u terminu:-  srijeda i petak od 16:00 do 20:00 sati  
                                                  -  subota od 12:00 do 20:00 sati  
 
Zaključak: Mišljenje  Vijeća MO Luka  u prvom i drugom zahtjevu  u svezi korištenja 
dvorane je da se prostorije u MO Luka nalaze u stambenoj zgradi te da većom upotrebom 
prostorija dolazi do oštećenja i remećenja mira stanara.   
Vijeća MO Luka  nije dalo pozitivno mišljenje za  korištenje velike dvorane – sale na 
zahtjev: 
- KRŠĆANSKE NEOPENTEKOSTALNE CRKVE U RH KRŠĆANSKI CENTAR ZAGREB 
- SOS ELEFON – GRAD RIJEKA UDRUGA ZA POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA  

   
Tajnica će uputiti dopis Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u kojem će  iznijeti   
mišljene  Vijeća MO Luka u svezi korištenja velike dvorane – sale.                                           

 
   

 
AD3  
 

• Vijeće MO Luka  i Komunalni pododbor je na svojoj 41. sjednici nakon rasprave  
zaključilo  da se upute slijedeći dopisi: 
 
1.)  Zahtjev za postavljenje pješačkog prijelaza u Zagrebačkoj ulici na križanju 
Zagrebačke i Matačićeva ulice  od ugla Zagrebačke 8 prema Zagrebačkoj 5 ( klub 
umirovljenika).   

          
Dopis treba uputiti  Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Direkciji plana, razvoja i      
izgradnje n/p gñe. Novke Ječmenice   

 
2.)  Grañani MO Luka traže da se stupići koji su postavljeni u Zagrebačkoj ulici, a čija je 
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svrha bila sprečavanje prolaza iz Zagrebačke u Verdievu ulicu te zahtijevaju njihovo 
premještanje na drugu lokaciju.   

         Stupići se nalaze u Zagrebačkoj ulici i sprečavaju prohodnost u smjeru istok - zapad.  
VMO Luka i Komunalni pododbor predlaže da se isti premjeste na mjesto spoja Trninine 
ulice i ulice Vatroslava Lisinskog sa Zagrebačkom ulicom  (s obije strane  drugog 
paviljona Trtžnice.) 
Ovom promjenom bi se u poslijepodnevnim i večernjim satima ostvarila protočnost  za    
sva vozila. 

 
        3.) Ispred zgrade u ulici Verdieva 21 oštećen je (puknut) poklopac što predstavlja    

opasnost za prolaznike .  
         VMO Luka i Komunalni pododbor predlaže da se izvrši zamjena navedenog poklopca na 

šahti kako ne bi došlo do neželjenih posljedica – ozljeñivanja prolaznika, stanara i drugih 
         
        4.)  U Kazališnom parku oko spomenika Ivana Zajca razbijena je podna rasvjeta tako, isto   

tako razbijena je rasvjeta na nekoliko mjesta u Verdievoj ulici od marketa 
"Brodokomerca"- a do Wenzzelove ulice.  

         VMO Luka i Komunalni pododbor predlaže da se po mogućnosti u što kraćem 
vremenskom periodu otklone navedena oštećenja.  

         
        5.) Ispred ulaza u zgradu u ulici V.Lisinskog br. 6 došlo je do propadanja(ulegnuća) dijela 

ceste uz šahtu koja se nalazi odmah do nogostupa a na dijelu koji koriste prodavači 
tržnice. Oštećenje je promjera jednog (1) metra  oko šahte. 

         Takoñer ispred istog ulaza V.Lisinskog 6 (ispred mesnice) došlo je do odvajanja terena 
oko poklopca šahte. 

         VMO Luka i Komunalni pododbor predlaže da se navedeni nedostaci otklone. 
       
         6.) Vijeće MO Luka i Komunalni pododbor temeljem pritužbi grañana da se u zadnje 

vrijeme povećao broj glodavaca na području Gradske tržnice predložilo da se hitno izvrši 
deratizacija navedenog područja ( Centralna gradska tržnica).  

 
Zaključak: Tajnica će uputiti navedene dopise Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav n/p  Pročelnice  Irene Miličević, dipl. jur. 

 
 

Vijeće MO Luka i Komunalni pododbor je suglasno da se nakon sastanka koji je održan 
dana 04.12.2008. godine u svezi nepropisnog parkiranja  u Zagrebačkoj i Verdievoj ulici  
uputi pozivi OGU za komunalni sustav, Direkciji plana , razvoja i izgradnje gñi. Novki 
Ječmenica i Rijeka prometu d.d. g. Mihajlu Mrvošu kako bi se izvršili obilasci terena 
svake srijede u 10:00 sati.     

          Od strane Vijeća mjesnog odbora Luka za obilazak terena je odreñen Vijećnik g. Željko         
Selci ( kontakt broj mob. 098/987-6890). 

 
Zaključak: Tajnica će uputiti dopis  Direkciji plana, razvoja i izgradnje gñi. Novki 
Ječmenica i Rijeka prometu d.d. g. Mihajlu Mrvošu . 

 
   AD4    

 
• Tajnica je izvijestila nazočne Vijećnike da je obavijestila  predsjednika VMO Luka g.Sašu 

Pavlovića o  prijedlogu Udruge za razvoj ekologije i energetike za održavanje predavanja 
za sve korisnike energenata široke potrošnje u domaćinstvu. Zajedno s njima na 
predavanjima bi bili i Udruga stanara-suvlasnika stambenih zgrada koji bi mogli 
prezentirati Pravilnik o raspodjeli i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. 
Temeljem  odobrenja predsjednika  tajnica je prijavila MO Luka za navedeno predavanje 
do 20.02.2009. godine. 
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• Tajnica je izvijestila nazočne Vijećnike da je na vrijeme obavijestila  predsjednika VMO 
Luka da je raspisan javni natječaj za prijavu projekta iz "Riječkog programa partnerstva". 
 
Vijeće MO Luka se nije prijavilo za projekt iz "Riječkog programa partnerstava". 
 

• Na 41. sjednici Vijeća usvojen je  zapisnik sa 39. sjednice bez primjedbi  koji je održan 
dana 11.12.2008. godine. 

 
• Na 41. sjednici Vijeća usvojen je Plan aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac za 2009. godinu 

– prilog Zapisnika. 
 

• Tajnica je izvijestila nazočne Vijećnike da je u cijelosti  usvojen program MO Luka za 
2009. godinu uz nekoliko primjedbi komisije. 

 
• Nazočni Vijećnici su upoznati sa dopisom Odjela gradske uprave za kulturu – Odgovor 

nakon obavljenog postupka natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Rijeke u 2009. godini. 
Povjerenstvo za programe kulture mjesnih odbora i udruga u mjesnim odborima koje je 
radilo u sastavu: g.Koraljko Pasarić, g.Darinko Munić i gña. Manon Giron  podržalo je 
samo prijedlog pod nazivom Likovni susreti u Jedrarskoj, dok program koncerata u 
povodu Dana MO Luka i predbožićni koncert nije podržalo budući da ni u prethodnom 
razdoblju nisu održani. 
Tajnica  će izvijestiti Odjel gradske uprave za kulturu u svezi sklapanja i potpisivanja  
Ugovora sa predsjednikom MO Luka. 

 
• Nazočni Vijećnici su upoznati da je dana 05.03.2009. god. u MO Luka bio g. Borivoj 

Bukva i pitao je kada će biti sastanak u svezi organiziranja programa Likovni susreti u 
Jedrarskoj. 
Gña. Mirjana  Karabaić  je predložila da se Vijeće MO Luka mora dogovoriti u svezi  
pripreme za Likovni susret u Jedrarskoj  i za dane MO Luka.   
 
Zaključak:  Tajnica će za slijedeću 42. sjednicu Vijeća pozive uputiti gñi. Manon Giron i     
g. Borivoju Bukvi.    

 
 

Obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik VMO je u 20.15 sati 
zaključio sjednicu. 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri  (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednik VMO Luka:  
Saša Pavlović 

 
 
 
 
 

         
                                                  


