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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

         GRAD RIJEKA 
         Mjesni odbor Luka 
     Vijeće Mjesnog odbora 

         
KLASA: 026-02/09-02/4 
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1 
Rijeka, 23.04.2009. 
 
 
                                 

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 43. SJEDNICE VMO LUKA 
 

43. sjednica VMO Luka održana je 23.04.2009. (četvrtak) s početkom u 18,45 sati u 
prostorijama MO Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Saša Pavlović, predsjednik VMO 
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
• Željko Selci, član VMO  
• Zlatko Leporić, predsjednik Komunalnog pododbora 
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO 
- Vlado Matijašić, član VMO 
     
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 42. SJEDNICE 
2. USVAJANJE PRIJEDLOGA KOMUNALNIH PRIORITETA ZA 2010. GODINU 
3. TEKUĆA KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
4. RAZNO   
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
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Zapisnik s 42. sjednice VMO  Luka  usvojen je bez primjedbi. 
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Zamjenica predsjednika Vijeća MO gña. Mirjana Karabaić i član Komunalnog pododbora 
gdin. Zlatko Leporić su prošli petak, 17. travnja. 2009. obišli područje Mjesnog odbora Luka i 
Vijeću su podnijeli pismeno izvješće o stanju na terenu. Izvješće je pročitao Predsjednik 
Vijeća MO. 
Sudionici sjednice su se nakon toga podsjetili na komunalne prioritete utvrñene u prošloj 
godini za tekuću, 2009. i temeljem naprijed spomenutog izvješća ustanovili da još nisu 
započeli radovi na ovogodišnjim prioritetima. Složili su se da su sredstva u proračunu za tu 
namjenu osigurana, pa će se to sigurno odraditi do kraja godine. 
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Nakon kraće diskusije Vijećnici predlažu da se u komunalne prioritete za 2010. godinu uvrsti: 
• ureñenje prolaza/zemljanog prostora izmeñu zgrade Adamićeva br. 13 i robne kuće 

RI gdje bi plato na početku prolaza nakon ureñenja (asfaltiranja) poslužio za smještaj 
3 baje za smeće,  koje sada stoje na nogostupu i smetaju prolaznicima; 

• ureñenje i oplemenjivanje drvoreda duž ulice Riva Boduli – posaditi zelenilo izmeñu 
stabala, gdje je sada zemljani pojas na kojem ne raste ništa; 

• uklanjanje starih rasvjetnih tijela koja nisu u funkciji, a i stilom odudaraju od sadašnje 
rasvjete na pročeljima zgrada u Verdievoj i to na kućnim brojevima: 3,5,7 i 9 

• sanaciju pločica i rešetke na šahti oko fontane ispred zgrade HNK; 
• izvršiti ograñivanje svih baja na području Tržnice stupićima sa tri strane, kao što je 

napravljeno u Matačićevoj, zbog učestalog premještanja baja od strane korisnika 
Tržnice; 

Na terenu su uočeni i brojni nedostaci na kolnicima ulica Mjesnog odbora pa su prioritetni i 
niže navedeni popravci: 

1. sanacija udarne rupe na sredini križanja Rive Boduli i Verdieve ulice, obzirom 
da rupa postaje sve dublja; 

2. sanacija područja Henckeove ulice, posebno površine pješačkog prijelaza od 
crkve Sv. Nikole prema knjižari Školske knjige, koja je puna rupa i oštećenja; 

3. sanacija brojnih oštećenja kolničkog traka ulice Ivana Zajca  na kojem su 
postavljene tračnice i to od Rive Boduli sve do zgrade kazališta. "Krpanje" koje 
se izvodi tako da se u rupe ulije malo asfalta vrlo brzo propada pod teretom 
mnogobrojnih autobusa koji voze tim dijelom kolnika, a prolaz vlaka dodatno 
"drobi" takve zakrpe; 

4. sanacija izlaza Veslarske u Zajčevu od pješačkog prijelaza južno i istočno gdje 
ima nekoliko uleknuća i oštećenja; 

5. sanacija kolnika Ribarske ulice nasuprot kući br. 4c gdje su velike, opasne 
rupe koje vozači moraju zaobilaziti, a na dijelu kolnika od kućnog broja 2 
prema semaforu u smjeru Jelačićevog trga po sredini kolnika je veliko 
udubljenje; 

6. asfaltiranje cijelog područja pod koncesijom Tržnica Rijeka koje obuhvaća dio 
Verdieve, dio Zagrebačke, cijelu ulicu V. Lisinskog te dio Trninine ulice od 
spoja sa Verdievom do Demetrove ulice, budući da je sve zajedno u izuzetno 
lošem stanju, puno rupa, neravnina i oštećenja, te se smatra da bi cijelu tu 
površinu trebalo poravnati i pokriti novim slojem asfalta. Taj dio posla bi 
možda trebao obaviti koncesionar Grad ili korisnik koncesije Tržnice Rijeka?; 

Nakon diskusije prisutnih, dogovoreno je da Vijeće uputi dopis Gradu Rijeci kojim bi se 
zatražilo mišljenje gradskih stručnih službi o tome da li su sanacije kolnika navedene u 
točkama 1. do 6. možda u županijskoj nadležnosti, pa ih ne bi trebalo uvrstiti u komunalne 
prioritete MO Luka za 2010. godinu. 
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Predsjednik Vijeća MO Luka g. Saša Pavlović upoznao je nazočne Vjećnike o tekućoj 
komunalnoj problematici: 

• Rijeka promet d.o.o. je odbio prijedlog Vijeća o ucrtavanju pješačkog prelaza na 
križanju Zagrebačke i Matačićeve ulice, pozivajući se isključivo na sigurnost pješaka 
koja, radi izuzetno sporog odvijanja prometa na ovom dijelu, nije ugrožena. Meñutim 
nazočni su se složili da je vijeće pješački prijelaz predložilo i radi prohodnosti pješaka 
koja je onemogućena zbog gusto parkiranih vozila. 

Zaključak: Vijeće će dopisom pozvati Rijeka promet d.o.o. da još jednom razmotri 
problem izlaskom na teren predstavnika Rijeka prometa d.o.o. i člana Vijeća gdje bi 
problem bio i usmeno objašnjen.   
• Predsjednik Vijeća MO pročitao je pismo gñe. Mirjane Karabaić kojim je gospoña 

iznijela cjelokupnu problematiku održavanja jezgre MO, novoureñenog područja oko 
kazališta, parka i tržnice, kao članica Vijeća, ali i kao grañanka i stanarka ovog 
područja.  
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Zaključak: Vijeće se u potpunosti složilo sa sadržajem pisma koje će se po potrebi 
doraditi i supotpisati, te proslijediti nadležnim službama.  
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Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s pozitivnim odgovorom LUKE Rijeka d.d. za 
postavljanje montažnog igrališta u blizini zgrade EXPORTDRVA na Delti. Luka Rijeka d.d. će 
u tu svrhu asfaltirati teren površine 17x20 m.  

 
 
 
 

Obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik VMO je u 20,00 sati 
zaključio sjednicu. 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Davorka Milanović 

Predsjednik VMO Luka:  
Saša Pavlović 

 
 
 
 
 

         
                                                  


