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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/14-02/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  27.02.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK 
47. SJEDNICE VMO LUKA 

 
47. sjednica VMO Luka održana je 27.02.2014. (četvrtak) 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 
• Željko Selci, član VMO 
• Lea Šarunić, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Ivan Marović, član Komunalnog pododbora 
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 46. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 15.01.2014. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

1. Vijeće MO Luka je dana 12.12.2013. uputilo dopis (urbr 114/2013) MUP-u, Službi za 
sigurnost cestovnog prometa u Zagrebu i zatražilo inspekcijski nadzor prometa u 
Demetrovoj i Wenzelovoj ulici, zbog zagušenja i čestog stvaranja prometnih čepova. Ista 
institucija, odnosno njena područna služba u Rijeci  je od Rijeka prometa zatražila 
ispitivanje i očitovanje u svezi s navodima MO Luka. U tu svrhu održan je 22.01.2014. 
sastanak na terenu kome su prisustvovali predstavnici Rijeka prometa, Grada Rijeke i MO 
Luka. Sačinjena je Bilješka  s tog sastanka (urbr 9/2014), koja je na sjednici pročitana. U 
zaključku bilješke stoji da problematika na koju ukazuju predstavnici MO Luka spada u 
nadležnost više gradskih odjela, te će se Bilješka dostaviti svim nadležnim službama. 
Rijeka promet će izraditi idejna rješenja zahvata iz svoje nadležnosti u roku od mjesec 
dana, te ih dostaviti sudionicima očevida radi daljnje obrade.  
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Do početka ove sjednice nije zaprimljena nikakva informacija o daljnjim aktivnostima 
učinjenim po ovom pitanju. Nakon kraće rasprave vijećnici su odlučili kako slijedi u 
zaključku. 

Zaključak: 
Iako je od sastanka na terenu održanog 22.01.2014. prošlo nešto više od mjesec dana, na 
informacije o daljnjim aktivnostima po pitanju prometnih rješenja u Demetrovoj i 
Wenzelovoj ulici, Vijeće će pričekati do slijedeće sjednice.  
 

2. Vezano za problem prometa u ulici Riva Boduli Vijeće je od MPPI, Službe inspekcije cesta, 
dopisom upućenim 22.12.2013. zatražilo inspekcijski nadzor. Do početka ove sjednice nije 
zaprimljen nikakav odgovor od spomenute institucije.  
Predsjednik Vijeća smatra da se treba uputiti požurnica istoj službi, ali ovaj puta “na znanje“ 
i ministru. 
Vijećnica Lea Šarunić predlaže da, koristeći osobna poznanstva u Gradu i Ministarstvu, 
sama poradi na rješavanju ove problematike, misleći pri tom na prometne probleme u ulici 
Riva Boduli, Demetrovoj i Wenzelovoj. Ne može ništa obećati, ali će rado pokušati.    

Zaključak: 
Tajnica će e-mailom vijećnici Lei Šarunić dostaviti korespodenciju vezanu za prometnu 
problematiku na području MO Luka, u ulicama Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova, kako bi 
mogla poduzeti odgovarajuće aktivnosti s ciljem rješavanja ove problematike. 
 

3. Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, vezano za čišćenje sustava odvodnje na 
području MO Luka sjeverno od ulice Ivana Zajca, dana 05.02.2014. održan je kraći 
sastanak sa g. Šimatovićem iz OGU za komunalni sustav u prostorijama MO Luka. Od 
strane mjesnog odbora sastanku su prisustvovali g. Saša Pavlović i gña. Mirjana Karabaić. 
Osim čišćenja sustava odvodnje razgovaralo se i o čišćenju ulica u mjesnom odboru, te je 
dogovoreno kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
• MO Luka će od Čistoće d.o.o. zatražiti Program održavanja čistoće na području 

mjesnog odbora za 2014. godinu. 
• Čišćenju sustava odvodnje sjeverno od ulice Ivana Zajca bi se moglo pristupiti u 

ožujku 2014. kada ViK bude obavljao redovito čišćenje slivnika. 
 

4. Dana 17.02.2014. upućen je Direkciji za komunalno redarstvo zahtjev za provoñenjem 
nadzora nad ruševnom zgradom Demetrova 8., u skladu sa zaključkom na prethodnoj 
sjednici.  Do početka ove sjednice nije zaprimljen nikakav odgovor. Nakon kraće rasprave 
odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće će na odgovor Direkcije za komunalno redarstvo sačekati do slijedeće sjednice.  

 
 
AD 2 

U organizaciji KD Čistoća d.o.o. održana je u gradskoj vijećnici prezentacija integriranog sustava 
primarne selekcije otpada. Na prezentaciji su bile zamjenica predsjednika gña. Mirjana Karabaić i 
tajnica Davorka Milanović. Gña. Karabaić je upoznala vijećnike s najavljenim aktivnostima vezanim 
za uspostavu integriranog sustava primarne selekcije na području Grada Rijeke, odnosno MO Luka, 
a to su: 

• Postava tipiziranih spremnika 
• Podjela edukativno – informativnih letaka 
• Postava edukativno – informativnih plakata 
• Organizacija info točaka osmišljenih radi adekvatnog upoznavanja lokalnog stanovništva s 

novitetima vezanim za uspostavu sustava te pružanja svih relevantnih informacija. Info 
točka će u MO Luka biti postavljena u Verdievoj 11, pred ulazom u mjesni odbor, dana 
21.03.2014. od 10 do 12 sati.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o najavi uspostave integriranog sustava primarne 
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selekcije otpada na području Grada Rijeke.  
 
Gña Karabaić je upoznala Vijeće s planiranim održavanjem manifestacije FIUMARE i sudjelovanjem 
MO Luka u istoj. Kao i prethodnih godina programske aktivnosti Vijeća MO Luka, Likovni susreti u 
Jedrarskoj i natjecanje u udičarenju biti će dijelom te priredbe. Likovni susreti se planiraju za subotu 
31.05., a ribolov za nedjelju 01.06. 
Predsjednik Vijeća predlaže da se malonogometni turnir na Delti ove godine radi izbora organizira 
nešto ranije. Predlaže 9 do 11. svibnja (petak do subote). Kraće konzultacije sa susjednim mjesnim 
odborima Centar – Sušak i Školjić su već obavljene i oba mjesna odbora su načelno suglasna.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje planirane termine za organizaciju programskih aktivnosti kojima 
se obilježavaju Dani MO Luka, a koje će još organizirati ovaj sastav Vijeća.     
 
 
 
 
 
 
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 
 


