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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/13-02/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  11.12.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK 
45. SJEDNICE VMO LUKA 

 
45. sjednica VMO Luka održana je 11.12.2013. (srijeda) s početkom u 17.00 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 
• 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: 

• Lea Šarunić, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 20.11.2013. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Pripreme za: 

� Božićni koncert 
� Doček Djeda Mraza 

2. Usvajanje Financijskog plana za 2014. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Saša Pavlović zamolio je nositelje pojedinih programskih aktivnosti da 
informiraju Vijeće o tijeku organizacije: 

• Božićni koncert – g. Žarko Mataja Mafrici je izvijestio prisutne da će se koncert održati u 
nedjelju 15.12.2013. s početkom u 19.00 sati u Circolu. Dogovoreni su izvoñači: ženski 
zbor Fratellanza, solist Aldo Racane, muška klapa Trabakul i ženska vokalna skupina 
Rivers. Muška klapa Trabakul i Riversice će repertoar dostaviti u tajništvo MO. Tajnica će 
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popis pjesama proslijediti u Zajednicu Talijana, jer je dogovoreno da oni tiskaju program 
koji će se podijeliti gostima. Koncert će trajati oko sat vremena ili koju minutu duže. Nabava 
hrane i pića će se odraditi na dan koncerta. Poslano je oko 130 pozivnica. 

• Doček Djeda Mraza – g. Saša Pavlović je kazao da će se ova aktivnost održati u nedjelju 
22.12. u 12.00 sati. Prijavljeno je 50-tak djece. Posudba kostima od HNK I. pl. Zajca je 
dogovorena za subotu 21.12. Pokloni će biti dostavljeni u tajništvo MO 18.12.2013. Djeda 
Mraza će glumiti g. Žarko Mataja Mafrici.  

Gña. Mirjana Karabaić je dodala da je 9. broj Bulletina u tisku. Očekuje se isporuka u petak 
13.12.2013., pa će se jedan dio podijeliti gostima koncerta. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informacije o tijeku priprema za posljednje ovogodišnje 
programske aktivnosti Vijeća MO Luka. 
 
 
 
AD 2 

Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne s Financijskim planom za 2014. godinu. Isti je izrañen 
sukladno usvojenom Programu rada VMO Luka za 2014. godinu.  

Zaključak: 
Nakon što je razmotren, Financijski plan VMO Luka za 2014. godinu je jednoglasno usvojen. 
  
 
 
AD 3 

• Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, vezano za učestale pritužbe predstavnice stanara 
Zagrebačke 16 na neprimjereno korištenje javne površine vlasnika restorana „Mornar“, 
upućen je dopis Direkciji za komunalno redarstvo (URBR 110/2013) sa zahtjevom da se još 
jednom provjeri korištenje javne površine od strane spomenutog ugostiteljskog objekta te o 
nalazu izvijesti ovlaštena osoba Zagrebačke 16 i MO Luka.  

Zaključak: 
Vijećnici su suglasni su sa sadržajem dopisa.    
 

• Pročitan je odgovor upućen OGU za komunalni sustav (URBR 101/2013) vezan za 
nemogućnost postave betonskih ukrasnih vaza u ulici Riva Boduli. Prema dogovoru sa 
prethodne sjednice predlaže se prenamjena sredstava u visini 42.000,00 kn predviñenih za 
ovaj zahvat, u korist ureñenja kolnika Demetrove ulice u sklopu prioriteta za 2014. godinu. 

Zaključak: 
Vijećnici su suglasni su sa sadržajem dopisa.    
 

• Predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović informirao je prisutne o sastanku koji je održan 
21.11.2013. u Lučkoj upravi Rijeka. Sastanku su nazočili ravnatelj Lučke uprave g. Vlado 
Mezak sa suradnikom g. Rajkom Račetom, a MO Luka su predstavljali g. Dražen Kalanj i g. 
Saša Pavlović. Predstavnici mjesnog odbora ukazali su na pojavu dodatnih poplava u kvartu 
koje su nastale kao posljedica ureñenja pristupnih ulica putničkom terminalu krajem 2011. 
godine, što je bila zajednička investicija Grada i Lučke uprave. Nekoliko dana nakon ovog 
sastanka predstavnici Lučke uprave i mjesnog odbora su se našli i na terenu gdje se na 
konkretnim područjima ukazalo na probleme poplavljivanja za koje vijećnici smatraju da su 
nastali kao posljedica izvedenih radova. Dogovoreno je da će Lučka uprava, nakon 
obavljenih konzultacija s Gradom, angažirati neku specijalističku tvrtku i zatražiti stručnu 
analizu i elaborat ovog problema. Ovisno o nalazima iz elaborata odlučit će se o daljnjim 
aktivnostima. G. Pavlović je stekao dojam da su predstavnici Lučke uprave ozbiljno shvatili 
izneseni problem i iskazao zadovoljstvo zbog toga. Osim ovog, predstavnici mjesnog odbora 
ukazali su i na manje komunalne probleme s područja mjesnog odbora, a iz nadležnosti 
Lučke uprave: „razbacane „gljive“ na Gatu Karoline Riječke i poplavljena parkirna mjesta uz 
brod Arca Fiumana.  Za pomicanje „gljiva“ su često odgovorni korisnici prostora na Gatu. 
Ubuduće će se povesti više račina o urednosti te površine. Što se tiče poplavljenih parkirnih 
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mjesta uz Arcu Fiumanu, ovaj problem zahtijeva sanaciju tog dijela rive, što će se nastojati 
riješiti tijekom slijedeće 2014. godine, odgovorili su predstavnici Lučke uprave.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o sastanku s predstavnicima Lučke uprave.  
 

• Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim odgovorom Uprave prometne inspekcije od 
18.11.2013 (URBR 103/2013), vezanim za zahtjev MO Luka za obavljanje inspekcijskog 
nadzora cestovnog prometa ulicama Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova. Obzirom da 
Uprava prometne inspekcije odbija izvršiti nadzor u Demetrovoj i Wenzelovoj jer se radi o 
nerazvrstanim cestama koje su u nadležnosti Grada, a za Rivu Boduli se tvrdi da u toj ulici 
nije rañena nova regulacija prometa, predsjednik Vijeća je zamolio g. Kalanja da upozna 
Vijeće s daljnjim pravnim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju. G. Kalanj predlaže 
da se sada upute dva dopisa i to na slijedeće adrese: 

1. MUP, Služba za sigurnost cestovnog prometa, Zagreb – zatražiti njihov inspekcijski 
nadzor za Demetrovu i Wenzelovu ulicu koje su nerazvrstane ceste, te je člankom 
5. stavkom 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama odreñena nadležnost ove 
službe u provoñenju inspekcijskog nadzora nad ureñenjem prometa na području 
lokalne samouprave; 

2. MPPI, Uprava prometne inspekcije, Zagreb – ponovo zahtijevati inspekcijski nadzor 
u ulici Riva Boduli uz dostavu dokumenata ili novinskih članaka koji nepobitno 
dokazuju da je izvršena nova regulacija prometa tom ulicom.   

Zaključak: 
Vijeće prihvaća prijedlog g. Dražena Kalanja i uputiti će se dopisi MUP-u, Službi za sigurnost 
cestovnog prometa u Zagrebu i MPPI, Upravi prometne inspekcije u Zagrebu.    
 
 
 
AD 4 

• G. Saša Pavlović je informirao prisutne da je MO Luka nominirao g. Božidara Jakšića za 
izbor naj volontera u 2014., zbog višegodišnje izvrsne suradnje na području sportskih 
aktivnosti mjesnog odbora. U četvrtak 5. prosinca 2013. u hotelu Bonavia g. Jakšić je primio 
priznanje za svoj volonterski rad. Priznanje dodjeljuje udruga za razvoj civilnog društva 
SMART u suradnji sa Gradom Rijekom i Primorsko – goranskom županijom  

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju o dodjeli priznanja g. Božidaru Jakšiću.  
 

• Krajem godine ugostiteljski objekti s područja mjesnog odbora podnose Gradu zahtjeve za 
produženje radnog vremena radi proslave Božića i Nove godine. OGU za poduzetništvo prije 
odobrenja njihovih zahtjeva traži mišljenje Vijeća. G. Pavlović predlaže da se vijećnici 
načelno dogovore da se svima da pozitivno mišljenje obzirom da se radi o ugostiteljima iz 
centra grada 

Zaključak: 

Vijeće je suglasno da se ugostiteljima da pozitivno mišljenje za produžetak radnog vremena 
radi proslave Božića i Nove godine. Tajnica će prije slanja dopisa e-mailom ili telefonom 
obavijestiti predsjednika Vijeća o podnesenom zahtjevu.    
 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


