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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

         GRAD RIJEKA 
         Mjesni odbor Luka 
     Vijeće Mjesnog odbora 

         
KLASA: 026-02/09-02/5 
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1 
Rijeka, 21.05.2009. 
 
 
                                 

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 44. SJEDNICE VMO LUKA 
 

44. sjednica VMO Luka održana je 21.05.2009. (četvrtak) s početkom u 19:00 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 
• Manon Giron, predsjednica Pododbora za zdrav život 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni 

• Borivoj Bukva, gost volonter 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Vlado Matijašić, član VMO 
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora 

     
Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice VMO Luka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. PRIPREME ZA 6. LIKOVNI SUSRET U JEDRARSKOJ 
2. PRIPREME ZA DANE MJESNOG ODBORA 
3. TEKUĆA KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
4. RAZNO   
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

   AD1  
 

Šesti "Likovni susret u Jedrarskoj" će se ove godine održati 07. lipnja (nedjelja). Gospodin 
Bukva je ukratko izvjestio o održanoj likovnoj manifestaciji ex tempore u organizaciji MO 
Kantrida. Sudionici su iznijeli koga su do sada kontaktirali i utvrdili da su načelno potvrdili: gña. 
Dijana Lukić, gña. Zlata Tomljenović, gña Ania Škrobonja, gña. Darija Stipanić i g. Ivan 
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Mrakovčić. Gña. Mirjana Karabaić će pitati gñu. Meri Hrelja u O.Š. Zamet. Ostaje za usmeni 
kontakt još gña. Renata Pentek Šimoković, koju će kontaktirati tajnica, nakon što svima 
naprijed navedenim pošalje pozivnice početkom slijedećeg tjedna. Predsjednik VMO je zajedno 
sa vijećnicima i gostima utvrdio aktivnosti koje još treba učiniti kako bi se manifestacija 
uspješno organizirala: 

• na web stranice postaviti obavijest koja je ujedno i pozivnica za sudjelovanje – 
zadužena tajnica MO; 

• poslati pozivnice u MO Centar-Sušak, MO Školjić, Klubu umjetnika na Sušaku 
K.U.N.S.– zadužena tajnica MO; 

• tajnica MO će slijedeći tjedan u utorak 26.05. i četvrtak 28.05. nazvati ravnatelje škola 
kojima je već ranije poslana obavijest i raspitati se o dolasku djece 

• na dan održavanja manifestacije 07.06. – članovi VMO i tajnica se nalaze u 08:00 sati u 
prostorijama MO; 

• Žarko Mataja Mafrici i Zlatko Leporić iznose 2 stola i 4-5 stolica; 
• Saša Pavlović će se pobrinuti za suncobran; 
• sendviči će se kupitii u PIK- zaduženi Predsjednik VMO i tajnica MO; 
• sokovi i štipaljke će se kupiti u Brodokomercu – zaduženi Predsjednik VMO i tajnica; 
• 2 bunta 200 gramskog papira, papir za crtanje i tinte za printer će se kupiti u Jami 

opremi d.o.o. – zaduženi Predsjednik VMO i tajnica MO; 
• za nagrade predviñene pravilnikom  pobrinuti će se Predsjednik VMO; 
• nekoliko dana prije održavanja 6. "Likovnog susreta u Jedrarskoj" potrebno je poslati i 

obavijesti medijima; 
 

Sudionici su se složili da se tema za ex tempore slikanje odredi na licu mjesta na dan 
održavanja susreta. 

 
 
AD2 
 

Predsjednik Vijeća MO Luka g. Saša Pavlović podsjetio je nazočne da se krajem lipnja, 
točnije zadnji tjedan u tom mjesecu, održavaju i dani Mjesnog odbora Luka. Povodom toga bi 
trebali: 

• organizirati mjerenje tlaka i šećera u krvi; 
• organizirati koncert Fratellanze – zadužen je g. Žarko Mataja Mafrici; 
• pokušati organizirati i otvorenje igrališta – zadužen g. Željko Selci; 
• pokušati organizirati biciklijadu duž ceste D404, ali to iziskuje najprije dozvolu od 

Hrvatskih cesta d.o.o., a bilo bi dobro kontaktirati i Dom mladih i Auto moto društvo 
koji imaju iskustva u ovakvim organizacijama; 

• organizirati izlet u Beli na Cresu brodićem – zaduženi Predjednik VMO i gña. Manon 
Giron; 

   
Vijeće će na slijedećem sastanku dogovoriti detalje i konkretna zaduženja za dane MO.   

  
 

   AD3   

 
       Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne Vjećnike o tekućoj komunalnoj problematici: 

• U ulici Riva Boduli preko puta kućnog broja 7d (kod skretanja za Demetrovu) treba na 
neki način fiksirati baje (koje stalno premještaju, vijećnici pretpostavljaju, korisnici 
tržnice) - tajnica će pripremiti dopis Rijekaprometu d.d., kopija Čistoći d.o.o. OK i u 
dopisu se pozvati na Promemoriju sa satanka održanog 03.03.2009. kojem su 
nazočili predstavnici Rijekaprometa d.d., Čistoće d.o.o., MO Luka i ovlaštena osoba 
zgrade Zagrebačka 10. Tada je, izmeñu ostalih, dogovorena i pozicija baja za smeće 
u Rivi Boduli; 

• Rijekapromet još nije odgovorio na ponovljeni dopis vezan za obilježavanje pješačkog 
prijelaza na križanju Zagrbačke i Matačićeve ulice; 

• Predsjednik je izvjestio prisutne o obilasku terena dana 07.05.2009 zajedno sa gñom. 
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Nadom Gržetić iz Rijekaprometa d.d. koja je tada obećala da će vidjeti kod svojih 
nadležnih o mogućnosti premještaja stupića radi prohodnosti Zagrebačke u 
popodnevnim satima. 

 
AD4 

 
• Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne Vjećnike o zahtjevu Udruge za promicanje 

vedskog znanja i kulture "KRIŠNA" za korištenjem dvorane MO svakog zadnjeg utorka 
u mjesecu od 19:00 do 21:00 sat, bez plaćanja naknade za korištenje. Nakon kraće 
diskusije vijećnici su odbili zahtjev. 

• Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne Vjećnike o okružnom pismu Crvenog križa od 
12.05.09., koje se poziva na dopis od 17. ožujka 2008. godine vezan za osnivanje 
ekipa za akcidentne situacije koje bi sada trebale pohañati tečajeve za stjecanje 
adekvatnih znanja. Niti Predsjednik niti vijećnici se ne sjećaju takvog dopisa pa im je 
sada prekratak rok da na terenu izvide postoje li u mjesnom odboru ljudi koji bi se 
uključili u taj program.  Pričekat će se ponovna organizacija tečajeva. 

• Gospoña Mirjana Karabaić, zamjenica Predsjednika VMO-a podsjetila je prisutne na 
pismo koje je napisala još za prošlu sjednicu Vijeća održanu 23.04.2009. Iako su i tada 
vijećnici podržali pismo uz mogućnost manjih korekcija, Predsjednik je odlučio pričekati 
sa slanjem dok ne proñu izbori. Prisutni su dogovorili da se pismo sada pošalje i to 
Gradonačelniku, a dostaviti i: OGU za komunalni sustav n/r pročelnice Irene Miličević,  
Direkciji za komunalno redarstvo n/r ravnatelja Zdenka Pleše,  Rijekapromet d.d. n/r  
direktorice, gñe. Gordane Bacinger  i Tržnice Rijeka d.d. n/r direktorice, gñe. Silvane 
Šubat Pismo će potpisati svi članovi Vijeća MO i  čanovi Komunalnog pododbora i 
Pododbora za zdrav život gña. Manon Giron. 

  
 

 
 
 

Obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednik VMO je u 20,30 sati zaključio 
sjednicu. 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Davorka Milanović 

Predsjednik VMO Luka:  
Saša Pavlović 

 
 
 
 
 

         
                                                  


