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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/13-02/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  30.10.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK 
43. SJEDNICE VMO LUKA 

 
43. sjednica VMO Luka održana je 30.10.2013. (srijeda) s početkom u 18.00 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 42. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 25.09.2013. godine: 
 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje programa rada VMO Luka za 2014.  

• Dani MO Luka 
� Likovni susreti u Jedrarskoj 
� Malonogometni turnir KUP Delte 
� KUP MO Luka u udičarenju 
� Mjerenje tlaka i razine šećera 

• Bulletin 
• Doček Djeda Mraza 
• Božićni koncert 

2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 

Predsjednik VMO Saša Pavlović, dao je vijećnicima na raspravu i usvajanje plan programa Vijeća 
MO Luka za 2014. godinu. Nakon što je razmotren plan je usvojen kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili Plan programa Vijeća MO Luka za 2014. godinu, u sklopu 
kojeg će se održati slijedeće aktivnosti: 

• Dani MO Luka 
� Likovni susreti u Jedrarskoj 
� Malonogometni turnir - KUP Delte 
� KUP MO Luka u udičarenju 
� Mjerenje tlaka i razine šećera 

• Bulletin 
• Doček Djeda Mraza 
• Božićni koncert 

 
 
AD 2 

• Zahtjev za uklanjanje kioska ispred Zagrebačke 7/7a – u OGU za gospodarenje imovinom 
poslana je dana 21.10.2013. požurnica (93/13), obzirom da je proteklo više od mjesec dana 
od dopisa (89/13 od 02.09.2013.) kojim je, izmeñu ostalog, VMO Luka zatražilo presliku 
Dodatka I Ugovoru o koncesiji zaključenog izmeñu Grada Rijeke i Tržnica Rijeka d.o.o. 
Predsjednik VMO je danas i osobno je bio u OGU za gospodarenje imovinom na kraćem 
sastanku. Uručena mu je preslika zatraženog Dodatka I Ugovoru o koncesiji . Osim toga 
djelatnici Odjela su ga informirali da su s korisnikom koncesije započeti razgovori oko 
smanjenja opsega koncesije na vanjskim prostorima gradskih tržnica iz razloga smanjenja 
interesa za zakup prodajnih mjesta, te će po okončanju razgovora o svemu obavijestiti 
mjesni odbor. 

Zaključak: 
Uputiti će se dopis ovlaštenoj osobi Zagrebačke 7/7a i informirati je o aktivnostima koje su u 
tijeku, a idu u smjeru reorganizacije i smanjenja opsega koncesije vanjskih prostora gradskih 
tržnica.  
 

• Sukladno zaključcima sa prethodne sjednice upućeni su dopisi: 
� Dana 01.10.2013. - dopis KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., PRJ Kanalizacija (92/13), 

kojim se Vijeće MO Luka zahvaljuje gñi Jagodi Pilko i njenom timu na dobro 
odrañenom sastanku, profesionalnoj pomoći i suradnji. 

� Dana 21.10.2013. – dopis OGU za komunalni sustav kojim se zahtjeva čišćenje 
sustava odvodnje sjeverno od ulice Ivana Zajca  

� Dana 21.10.2013. – dopis OGU za komunalni sustav kojim se traži informacija 
odnosno predlaže sastanak na kojem bi se vijećnicima dala potpunija informacija o 
planiranim radovima na Koblerovom trgu. 

Zaključak: 
Vijećnici su suglasni sa sadržajem upućenih dopisa.  
 

• G. Dražen Kalanj ponovo postavlja pitanje poplavljenih parkirnih mjesta na rivi uz brod Arca 
Fiumana. Zna da se mjesni odbor se po tom pitanju obratio Lučkoj Upravi Rijeka, ali ništa se 
nije poduzelo.  

Predsjednik Vijeća predlaže da se dogovori sastanak s g. Mezakom, ravnateljem Lučke uprave. Na 
sastanku bi mu se ukazalo na ove probleme.  
Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Organizirati će se sastanak kod ravnatelja Lučke uprave Rijeka, g. Vlade Mezaka, kako bi mu 
se u razgovoru ukazalo na još uvijek neriješene probleme na rivi („gljive“ i poplavljena 
parkirna mjesta).  
 



 3/3 

• u skladu sa zaključkom prethodne sjednice, vezanom za odvodnju morske vode i probleme 
koji su nastali rekonstrukcijom Demetrove i ulice Riva Boduli, dana 11.10.2013. održan je 
sastanak u Rijeka prometu d.o.o.  Sastanku su prisustvovali direktorica Rijeka prometa, gña. 
Spomenka Mičetić sa svojim djelatnicima g. Eliom Biasiolom i Zdenkom Nikšićem, te g. Saša 
Pavlović i Mirjana Karabaić, predstavnici MO Luka. Predstavnici mjesnog odbora su upoznali 
djelatnike Rijekaprometa s problemima koji su nastali kao posljedica rekonstrukcije 
Demetrove i okolnih ulica. Istaknuli su problem povećanja razine mora koje za jakog juga 
kroz sustav odvodnje poplavljuje kvart.  

Zbog povišenja Demetrove ulice i spoja Demetrove i Matačićeve onemogućeno je otjecanje vode jer 
su šahte iznad razine poplavljene ceste. Na potezu od Demetrove 2 do Demetrove 6 zbog 
povišenja kolnika te ulice, za vrijeme velikih kiša, sustav odvodnje oborinskih voda ne može 
prihvatiti vodu koja  poplavljuje nogostup i prodire u ulaze zgrada i poslovnih prostora. O tim 
problemima predstavnici MO Luka razgovarali su i sa ViK-om na sastanku 09.09.2013. i dobili 
preporuku da se obrate Rijeka prometu. Rijeka promet se obvezao razgovarati sa OGU za 
komunalni sustav radi dogovora o rješavanju problema, o čemu će obavijestiti MO Luka. Djelatnici 
Rijeka prometa su upozoreni i na stupiće u Wenzelovoj na spoju s Verdievom koji bi trebali biti 
zaključani, ali su na žalost veći dio vremena izvañeni i bačeni uz cestu.. 
G. Kalanj kaže da u slučaju poplavljivanja treba odmah kontaktirati sanitarnu inspekciju jer to spada 
u njihovu nadležnost. Vijećnici su razgovarali i o nikad zaprimljenom odgovoru Uprave prometne 
inspekcije (pri MPPI) kojoj je MO Luka dana 01.07.2013. uputio zahtjev za inspekcijski nadzor 
cestovnog prometa u ulicama Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova (52/13). Nakon kraćeg 
razgovora dogovoreno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 

G. Dražen Kalanj će pripremiti nacrt požurnice koja će se uputiti na adresu Uprave prometne 
inspekcije pri MPPI.  
 

• Predsjednik VMO je informirao prisutne o neodržavanju čistoće u Matačićevoj ulici, koja je 
uslijed prodaje cvijeća pred blagdan Svih Svetih dodatno onečišćena lišćem i ostacima  
biljaka.  

Zaključak: 

Tajnica će kontaktirati g. Šimatovića u OGU za komunalni sustav i zahtijevati čišćenje 
Matačićeve ulice.  
 
 
AD 3 

Volonterski centar Udruge za razvoj civilnog društva SMART u suradnji s Gradom Rijekom i 
Primorsko-goranskom županijom raspisao je JAVNI POZIV za sudjelovanje u izboru „Volonteri 
godine“ za 2013.godinu. Udruga SMART, uz pokroviteljstvo Primorsko-goranske županije i Grada 
Rijeke, obilježava taj dan, dodjelom nagrade „Volonteri godine“ koja je usmjerena na veću vidljivost i 
prepoznatost volontera i volonterskog rada. Rok za prijavu je 04.11.2013.  
Predsjednik VMO g. Saša Pavlović predlaže da se nominira g. Božidar Jakšić, koji već niz godina 
sudjeluje u programskim aktivnostima Vijeća MO Luka, osobito u sportskom dijelu i to kao 
malonogomeni sudac, te organizator i sudac takmičenja u udičarenju.  
Zaključak: 

Vijećnici se slažu s prijedlogom. MO Luka će nominirati g. Božidara Jakšića za „Volontera 
godine“, predajom nominacijskog obrasca Udruzi SMART do 04.11.2013. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


