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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

         GRAD RIJEKA 
         Mjesni odbor Luka 
     Vijeće Mjesnog odbora 

         
KLASA: 026-02/09-02/9 
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1 
Rijeka, 24.09.2009. 
                                   

 
ZAPISNIK 

SA 48. SJEDNICE VMO LUKA 
 

48. sjednica VMO Luka održana je 24.09.2009. (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 
• Željko Selci, član VMO  
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
• Zlatko Leporić, predsjednik Komunalnog pododbora 
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora  
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Vlado Matijašić, član VMO 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Saša Pavlović, pozdravio prisutne i predložio slijedeći: 
 
                                                                
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice  
2. Pripreme za izdavanje 5. Bulletina 
3. Usvajanje prijave programa kulture za 2010. godinu OGU za kulturu 
4. Prijedlozi prijava programa ostalih područja predviñenih za financiranje od resornih Odjela 

gradske uprave  
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

   AD1  
 

Zapisnik sa 47. sjednice MO Luka jednoglasno je usvojen. 
   
 
AD2 

 
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović upitao je vijećnike da li su napravili izvješće u 
pismenom obliku vezano za izdavanje ovogodišnjeg Bulletina, u skladu s dogovorom na 
prethodnoj sjednici. To je posljednji Bulletin kojeg će izdati Vijeće u ovom sastavu i podsjetio je, 
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svaki vijećnik je trebao napraviti svoje viñenje aktivnosti VMO-a u ovom mandatu, svojevrsni 
rezime rada ovog sastava Vijeća.  
Gdin. Željko Selci, član VMO kaže da će za dva dana dostaviti svoje pismeno izvješće u tajništvo 
MO-a. 
Gña. Mrirjana Karabaić, nije stigla poraditi na ovoj temi radi početka školske godine. Ima ipak još 
neke dileme: kakav Bulletin želimo, kako ga koncipirati, da li podijeliti na područja, možda posebno 
obraditi komunalnu problematiku, je li bolje opisati svoje viñenje problema i načina rješavanja ili 
sve navesti činjenično i kronološki, kako obraditi Jedrarsku – možda pokloniti koju sliku nekoj od 
dječjih ustanova.  
Gdin. Žarko Mataja Mafrici smatra da su vjećnicu puno radili, a malo postigli.  
Gña. Mirjana Karabaić se ne slaže u potpunosti s tom konstatacijon, jer rezultati rada vijećnika ne 
ovise samo o njima nego i mnogim drugima. Često se ignoriraju prijedlozi i zahtjevi Vijeća mjesnih 
odbora od strane nadležnih i to do te mjere da se osjeća uvrijeñenom. Ipak misli da Bulletin ne bi 
bilo dobro napraviti na način da se vijećnici opravdavaju i brane pred grañanima.  
Gdin. Mataja Mafrici se slaže s prijedlogom da se Bulletin podijeli na dijelove: komunalni dio, sport i 
kultura. 
 Gdin. Pavlović se pita postoje li gdje programi stranaka na koje su se pozivali na izborima. Možda 
bi to bio dobar početak za Bulletin.  
Zaključak diskusije: nosioci posla izrade Bulletina biti će gña. Mirjana Karabaić i gdin. Zlatko 
Leporić. Pomoći će im tajnica i ostali članovi Vijeća, koji će dati svoj doprinos obrañujući neku 
temu.  
 

   AD3   

 
Predsjednik VMO Luka g. Saša Pavlović, upoznao je prisutne sa prijavom programa javnih 

potreba u kulturi za 2010. godinu koja se podnijela 15. rujna 2009. godine Odjelu gradske uprave 
za kulturu. Prijavljen je likovni program – Jedrarska i koncertni program – KUD Fratellanza u 
suradnji sa Zajednicom Talijana.  

Vijećnici su usvojili prijavljene programe javnih potreba u kulturi za 2010. godinu koji se nalaze 
u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

 
 

 AD4  
 
Predsjednik VMO Luka g. Saša Pavlović, upoznao je prisutne sa programima koje sufinanciraju 
resorni Odjeli gradske uprave.  
Vijećnici su usvojili prijavu programa iz područja sportsko rekreacijskih aktivnosti grañana Odjelu 
gradske uprave za sport i tehničku kulturu, koja se nalazi u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio.  
 
 
AD5 
 

• Predsjednik VMO Luka g. Saša Pavlović, upoznao je prisutne sa dopisom OGU za 
komunalnu djelatnost kojim pročelnica gña. Irena Miličević poziva na sastanak Tržnice 
Rijeka d.d. i predstavnike MO Luka radi neadekvatnog čišćenja područja tržnice.  

Dogovoreno je da sastanku prisustvuju gdin. Žarko Mataja Mafrici, gdin. Šaban Mahmutović i 
gdin. Željko Selci.  
• Predsjednik VMO Luka pročitao je i dopis OGU za komunalnu djelatnost vezan za mir i 

red te ileganu prodaju na području tržnice.  
Dogovoreno je da se na adresu pročelnice Irene Miličević uputi dopis u kojem će se vijećnici 
zahvaliti na učinjenom.  
• Predsjednik VMO je konstatirao da 1. policijska postaja nije odgovorila na dopis vezan za 

problem hranjenja ptica koji im je poslan početkom kolovoza.  
Dogovoreno je da se dopis pošalje na gdina. Marijana Pericu, zapovjednika postaje što će 
možda požuriti odgovor. 
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AD6 
 

• Gdin. Zlatko Leporić ponovo ističe problem parkiranja u zapadnom dijelu Zagrebačke i 
Verdieve ulice.  

Dogovoreno je da gdin. Željko Selci intenzivira kontakte sa gdinom. Mrvošem iz Rijeka 
prometa d.d. i gñom. Novkom Ječmenicom iz OGU za komunalnu djelatnost kako bi se uveo 
red na ovom prostoru. 
• Gña. Mirjana Karabaić predlaže da se umirovljenicima s područja MO Luka omogući 

korištenje velike sale u prostorijama mjesnog odbora. Misli da im to treba ponuditi kako bi 
se tu družili, pročitali novine, gledali televiziju, igrali šah i slično.  

Dogovoreno je da svaki od vijećnika porazgovara s nekoliko umirovljenika koje poznaje da se 
vidi postoji li interes za tako nešto.  
• Gña. Mirjana Karabaić predlaže i pokretanje informatičke obuke u mjesnom odboru, 

budući da imaju na raspolaganju prostoriju s kompjuterima. Potrebno je osigurati 
predavača i iznaći način za njegovo plaćanje.  

Dogovoreno je da se predsjednik VMO i tajnica o tome raspitaju kod gdina. Marijana 
Vundaća kod kojeg imaju ugovoren sastanak sutra 25.09. te o tome izvjeste na slijedećoj 
sjednici. 
• Gdin. Žarko Mataja Mafrici iznosi molbu grupe mladih koji bi u prostorijama MO proslavili 

doček Nove godine.  
Predsjednik VMO ponovio je da Vijeće MO nije ono koje takva odobrenja ima pravo davati ,te 
je gdin.-na Mafricia uputio da grupi koja iznosi molbu prenese da molbu u pisanom obliku 
pošalju pročelniku Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Mladenu Vukeliću koji ima pravo 
odobravati korištenja prostorija mjesnih odbora ili da molbu dostave Mjesnom odboru koji će 
istu prosljediti. 
• Predsjednik VMO upoznao je prisutne s Programom lokalnog partnerstva koji je 

namijenjen vijećima mjesnih odbora na području grada Rijeke, udrugama i grupama 
grañana zainteresiranih za neposredno sudjelovanje u ureñenju manjih neureñenih ili 
javnih površina ili njihovih dijelova (park, dječja igrališta, drvoredi, cvjetne gredice, 
šetnice, neureñene zelene površine, manji divlji deponiji neopasnog komunalnog otpada i 
sl.), do visine 30.000,00 kn. Ovdje vidi mogućnost za dovršenje igrališta.   

 
Predsjednik  VMO je u 21,00 sat zaključio sjednicu. 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Davorka Milanović 

Predsjednik VMO Luka:  
Saša Pavlović 

 
  


