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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

         GRAD RIJEKA 
         Mjesni odbor Luka 
     Vijeće Mjesnog odbora 

         
KLASA: 026-02/09-02/3 
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1 
Rijeka, 07.04.2009. 
 
 
                                 

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 42. SJEDNICE VMO LUKA 
 

42. sjednica VMO Luka održana je 02.04.2009. (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: 

- g. Borivoj Bukva, inž.stroj. 
- gña. Manon Giron, predsjednica  pododbora za Zdravi život 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Vlado Matijašić, član VMO 
     
 
Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice VMO Luka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 41. SJEDNICE 
2. PRIPREME ZA LIKOVNE SUSRETE U JEDRARSKOJ  
3. TEKUĆA KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
4. DOGOVOR O IZLETIMA ZA 2009. GOD.   
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

   AD1     

• Zapisnik s 41. sjednice VMO  Luka  usvojen je bez primjedbi. 
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   AD2    
 

• Na 42. sjednici Vijeća MO Luka na kojoj je bio prisutan g. Borivoj Bukva  utvrñen je datum  
održavanja LIKOVNOG SUSRETA U JEDRARSKOJ i dogovoreno je da to bude 07. lipnja 
2009. god. 
G. Borivoj Bukva je predložio Vijećnicima MO Luka da se pozivi upute tri tjedna prije 
održavanja  likovnog susreta. 
Na sjednici se razgovaralo koliko će djece biti prisutno, o nagradama i popis imena tko će 
biti u žiriju. Pozivi će  biti upućeni školama  OŠ Nikola Tesla, OŠ Dolac i OŠ Kastav.    

  
 
AD3    
 

• Predsjednik VMO Luka g. Saša Pavlović upoznao je nazočne Vijećnike o slijedećim 
dopisima:  
1.) Odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcije zajedničke komunalne 
djelatnosti na dopis VMO Luka od 10.03.2009. god. u svezi deratizacije na području 
Gradske tržnice.    
U odgovoru se navodi da je provedba mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
samom prostoru Gradske tržnice obveza  tvrtke Tržnice Rijeka d.d.   
  
2.) Odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcije zajedničke komunalne     
djelatnosti na dopis VMO Luka, u kojem VMO Luka  traži da se stupići postavljeni u 
Zagrebačkoj ulici premjeste na spoj ulice Trninine i Vatroslava Lisinskog  sa 
Zagrebačkom ulicom.    
U dopisu se navodi da sukladno uputama ovog Odjela o provedbi postupka za rješavanje 
zahtjeva za postavu stupića, poziva se  VMO Luka da  zahtjev podnese Rijeka prometu 
d.d. na prethodnu obradu. 
 
Zaključak: Predsjednik Komunalnog pododbora g. Zlatko Leporić  suglasan je da će  
napisati dopis koji će se uputiti  Rijeka prometu d.d. 
 

       
 3.) Odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcije zajedničke komunalne     
djelatnosti na dopis VMO Luka  u koje VMO Luka  traži da se na kolniku Zagrebačke 
ulice ispred spoja s Matačićevom obilježi pješački prijelaz.    
U dopisu se navodi da  sukladno uputama ovog Odjela o provedbi postupka za 
rješavanje zahtjeva za regulaciju prometa, poziva se VMO Luka da zahtjev podnese 
Rijeka prometu d.d. na prethodnu obradu. 
 
Zaključak: Predsjednik Komunalnog pododbora g. Zlatko Leporić  suglasan je da će 
napisati dopis koji će se uputiti  Rijeka prometu d.d.. 
 
4.) Odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcije plana, razvoja i 
izgradnje u svezi nepropisnog parkiranja u Zagrebačkoj i Verdievoj ulici – obilazak terena 
u kojem izvješćuju VMO Luka da su suglasni sa prijedlogom da se ubuduće svake srijede 
u 10, 00 sati obilazi teren uz zamolbu da se prvi obilazak, umjesto srijede obavi u isto 
vrijeme 26. ožujka 2009. god. 
G. Željko Selci je izjavio je prvi obilazak terena bio 25. ožujka 2009. god. i 01. travnja 
2009. god. sa  djelatnikom Rijeka prometa d.d. g. Mihajlom Mrvoš te da je ustanovljeno 
da ima poboljšanja u svezi parkiranja u Zagrebačkoj i Verdievoj ulici, i da će se dalje 
nastaviti obilazak svake srijede u 10,00 sati.    
    
5.) Predsjednik Vijeća MO Luka je pročitao dopis Odjela za poduzetništvo u kojem se 
traži suglasnost VMO Luka  o odreñivanju kasnijeg završetka ugostiteljskog objekta caffe 
bara "Fiorello pub", Korzo br. 21 d, na dan 24. travnja 2009. god. kada bi taj objekt 
produljeno radio do 04,00 sati  a u svrhu proslave godišnjice lokala. 
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Gña. Manon Giron je izjavila da ugostiteljski objekti koji rade produženo stvaraju buku i 
ometaju kućni red stanara.  

 
Zaključak: Nazočni Vijećni su suglasni za produženje radnog vremena caffe bara 
"Fiorello pab" na dan 24. travnja 2009. u svrhu proslave godišnjice lokala. 
. 

• Vjećnici MO Luka i članovi Komunalnog pododbora su ustanovili da nisu dobili odgovor 
na  tri dopisa koje su uputili  Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti:  
 
- Zahtjev za sanaciju dijela ceste uz šahtu u ulici Vatroslava Lisinskog 6 
- Zahtjev za sanaciju razbijene podne rasvjete oko spomenika Ivana Zajca 
- Zahtjev za zamjenu poklopca na šahti u ulici Verdieva 21 

 
 

• Tajnica MO Luka  je izvijestila nazočne Vijećnike i članove Komunalnog pododbora o 
pozivu grañanima grada Rijeke, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-
poslovnih zgrada i udrugama grañana da se u sjedištima mjesnih odbora od 30.ožujka do 
15. travnja 2009. god. zaprimaju prijedlozi za ureñenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu. Poziv je izvješen na oglasnoj  ploči MO Luka. 
Vijećnici su upoznati da se do 30. travnja 2009. god. treba izraditi prijedlozi komunalnih 
prioriteta za 2010. god. koji trebaju biti usvojeni na sjednici Vijeća. 

 
• Tajnica MO Luka je izvijestila nazočne Vijećnike da se zaprimaju prijave za besplatni 

informatički tečaj. Prijave za tečaj zaprimaju se od 30.03.2009. do 15.04.2009. godine. 
      Obavijest o besplatnom informatičkom tečaju izvješen je na oglasnoj  ploči MO Luka.  

 
  

 
   AD4    

 
• Gña. Manon Giron  predsjednica pododbora za Zdravi život  je na sjednici Vijeća MO 

Luka  iznijela prijedloge  grañana u svezi odabira mjesta za izlete.         
Grañani koji su išli na izlet brodom na Beli u 2008. god. su se izjasnili da bi željeli da se 
ponovno organizira  izlet na isto mjesto, prijedlog grañana je  i za  Valun i Krk.  
Grañani su se izjasnili da bi se trebali organizirati izleti i po Gorskom kotaru - Ravna gora 
i Fužine.  

                
 

Zaključak:  Dogovoreni su izleti i VMO Luka je suglasno sa prijedlogom gñe. Manon 
Giron.  
                                   
1.  Izlet u Fužine – šetnica oko jezera 23. ili 24. maja 2009. god.   
2.  Izlet na Beli 27. ili 28. lipnja 2009. god.  
3.  Izlet u Skrad – Zeleni vir  4. ili 5. srpanj 2009. god.  
4.  Izlet u Ravnu goru 5. ili 6. rujan 2009.god.   
  
Prodaju karata i prijavu  grañana za izlet  obavljat će   gña. Manon  Giron u uredu tajnice 
MO Luka, a za sve informacije o izletu grañani će biti obaviješteni u Novom listu,  
oglasnoj ploči MO Luka  i na WEB stranicama MO Luka.  
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   AD5 

 
• Predsjednik Vijeća MO Luka g. Saša Pavlović je na sjednici izvijestio nazočne da ga je 

direktor veletržnice u Matuljima g. Thierry Randisi pitao kako mu Vijeće MO Luka može 
pomoći u svezi sprečavanja nelegalne prodaje iz kamiona u ulicama Riva boduli, 
Zagrebačkoj  i Verdievoj.   

             
Zaključak: Dogovor VMO Luka je da će se pokrenuti akcija na području MO Luka u svrhu 
sprečavanja nelegalne prodaje. Za koordinatora se odreñuje g. Žarko Mataja Mafrici. 

 
• Predsjednik Vijeća MO Luka je pročitao dopis upućen MO Luka n/r g. Saše Pavlovića  od 

g. Željka Selci  predsjednika Temeljnog ogranka HDZ-a Luka u kojem predsjednik 
Temeljnog ogranka HDZ Luka-a želi promjenu termina za održavanje sastanka u velikoj 
dvorani MO Luka  i to srijedom  18,00 – 19,00 jedanput mjesečno. 

 
Zaključak: S obzirom da je termin svake  srijede od 16,00 – 20,00 sati  u velikoj dvorani 
MO Luka zauzet  Vijeće MO Luka nije dalo pozitivno mišljenje. 

 
  

• Tajnica je izvijestila nazočne Vijećnike o NALOGU ZA ISPLATU SREDSTAVA 
DONACIJE -  da se  na osnovu Odjela gradskog vijeća o raspodjeli viška prihoda za 
2009. godinu isplate na teret žiro računa PRORAČUNA GRADA RIJEKE, a u korist žiro 
računa GRADA RIJEKE MJESNOG ODBORA LUKA iznos sredstava donacije   
=6.600,00 kn po predloženim pozicijama. 
 
 
Zaključak: Vijećnici su suglasni da iznos sredstava donacije od =6.600,00 kn bude na 
poziciji 1142 OSTALE USLUGE.  
Predsjednik Vijeća MO Luka  g. Saša Pavlović je na sjednici potpisao Nalog za isplatu 
sredstava donacije.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik VMO je u 19.35 sati 

zaključio sjednicu. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednik VMO Luka:  
Saša Pavlović 

 
 
 
 
 

         
                                                  


