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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/14-02/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  27.03.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK 
48. SJEDNICE VMO LUKA 

 
48. sjednica VMO Luka održana je 27.03.2014. (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 
• 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 47. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 27.02.2014. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Dana 10. ožujka 2014. u medijima i na web stranicama Grada Rijeke i mjesnih odbora objavljen je 
poziv grañanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udrugama 
grañana da do 24. ožujka 2014. godine podnesu svoje prijedloge za ureñenje i održavanje 
objekata komunalne infrastrukture na području svojih mjesnih odbora, radi izrade Prijedloga plana 
komunalnih prioriteta za 2015. godinu. U Mjesnom odboru Luka nije zaprimljen niti jedan prijedlog 
grañana. Predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović je pozvao prisutne da do slijedeće sjednice razmisle 
i pripreme svoje prijedloge prioriteta. 

Zaključak: 
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Vijećnici i članovi Komunalnog pododbora će do slijedeće sjednice pripremiti listu 
prijedloga komunalnih prioriteta za 2015. godinu.  
 
 
 
AD 2 

Vezano za prometnu problematiku u kvartu, koja se odnosi na ulicu Riva Boduli, vijećnica Lea 
Šarunić je izvijestila prisutne da je obavila razgovor sa zamjenikom gradonačelnika na što se 
obvezala na prethodnoj sjednici, ali nije stekla dojam da će se tim putem nešto riješiti. Ukoliko 
vijećnici žele ona može još koji puta podsjetiti nadležne iz kruga osobnih poznanstava na ovaj 
problem, ali ne može obećati da će to dati neke rezultate. Prisutni su se Lei Šarunić zahvalili na 
trudu. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Obzirom da je dopis, kojim se traži inspekcijski nadzor u MPPI, Upravi prometne inspekcije 
poslan još 12.12.2013., uputiti će se požurnica na istu adresu, ovaj puta i na znanje ministru.  
 
Drugi dio prometne problematike odnosi se na Demetrovu i Wenzelovu ulicu koje su u lokalnoj 
nadležnosti pa se Vijeće MO Luka 12.12.2013. obratilo MUP-u, Službi za sigurnost cestovnog 
prometa, a oni su od Rijeka prometa zatražili ispitivanje i očitovanje s tim u svezi. U tu svrhu 
održan je 22.01.2014. sastanak na terenu. Sačinjena je Bilješka  s tog sastanka (urbr 10/2014) u 
čijem  zaključku izmeñu ostalog stoji da će Rijeka promet izraditi idejna rješenja zahvata iz svoje 
nadležnosti u roku od mjesec dana, te ih dostaviti sudionicima očevida. Do početka ove sjednice 
nije zaprimljena nikakva informacija o daljnjim aktivnostima učinjenim po ovom pitanju.  
G. Dražen Kalanja predlaže da se uputi dopis (požurnica) MUP-u, kojem se mjesni odbor obratio 
još u prosincu 2013. Rezultat toga je bio izvidu na terenu od kojeg je takoñer prošlo već više od 
dva mjeseca, ali nema nikakvih pomaka po ovom pitanju. 

Zaključak: 
Vijećnici se slažu s prijedlogom g. Kalanja. Uputiti će se požurnica MUP-u, PU Primorsko 
goranska, koji je zatražio očitovanje Rijeka prometa d.d. po pitanju prometne problematike u 
Demetrovoj i Wenzelovoj ulici. 
 
Vijećnici su razgovarali o otvorenom pitanju čišćenja sustava odvodnje na području MO Luka 
sjeverno od ulice Ivana Zajca, koje se trebalo provesti u ožujku 2014.  
Tijekom razgovora nametnulo se i pitanje čišćenja ulica na području mjesnog odbora. 

Zaključak: 
Kontaktirati će se g. Šimatović iz OGU za komunalni sustav i zatražiti informacija o planu 
čišćenja sustava odvodnje sjeverno od ulice Ivana Zajca. 
Od KD Čistoća će se zatražiti Program održavanja čistoće javno prometnih površina na 
području MO Luka za 2014. godinu. 
 
Vijeće je u veljači 2014. godine od Direkcije za komunalno redarstvo zatražilo provoñenje nadzora 
nad ruševnom zgradom Demetrova 8. Predsjednik VMO g. Pavlović je izvijestio prisutne da su na 
zgradi zatvoreni otvori i time onemogućeno bacanje smeća u unutrašnjost prostora. Iako nije 
zaprimljen pismeni odgovor, predlaže da se ovo pitanje smatra riješenim.  

Zaključak: 
Vijećnici se slažu s prijedlogom.   
 
Pročitan je e-mail (Anñelina Čobić, OGU za komunalni sustav) zaprimljen 20.03.2014.: „...sredstva 
MO Luka u iznosu od 42.ooo,oo kn  iz 2013. godine namijenjena za postavu betonskih vaza na 
nogostupu u Ul. Riva Boduli ostala su neiskorištena, a ureñenje kolnika Demetrove ulice (za što ste 
predložili da se utroše) biti će izvedeno iz sredstava prioriteta za 2014. godinu. Slijedom 
navedenog, predlažemo da se ista utroše na dodatno čišćenje spojnih kanala  - od slivnika 
oborinske odvodnje do glavnih kanalizacijskih odvoda na vašem mjesnom području gdje odvodnja 
predstavlja najveći problem. Molimo vašu suglasnost na predloženo...“ 
Nakon kraće rasprave Vijeće je zaključilo kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće na temelju primljene informacije ne može zauzeti stav. Zatražiti će se službeni dopis 
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OGU za komunalni sustav po ovom pitanju. 
 
Vijećnik Žarko Mataja Mafrici prenio je Vijeću negodovanje grañana sa adresa Zagrebačka 9,11 i 
13, zbog nepoštivanje prometnog znaka na zapadnom spoju Zagrebačke i Matačićeve ulice. Radi 
se o zabrani prometa tim dijelom Zagrebačke „osim za stanare“. Moli Vijeće da kod Prometnog 
redarstva inzistira na poduzimanju aktivnosti kako bi se spomenuti prometni znak poštivao. Nakon 
kraće rasprave dogovoreno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijećnik Žarko Mataja Mafrici će u mjesni odbor donijeti pismeni zahtjev ovlaštenih 
predstavnika stanara Zagrebačke 9, 11 i 13. Po zaprimanju zahtjeva stanara, Vijeće će uputiti 
dopis Direkciji za prometno redarstvo i zatražiti kontrolu i sankcioniranje vozača koji 
prometuju i parkiraju dijelom Zagrebačke ulice, za koji se prometnim znakom to zabranjuje 
svima, osim stanarima.  
 
 
AD 3 

Pročitan je zahtjev za privremeno korištenje prostora Udruge POTENCIJAL, dana 07.04.2014. od 
19 do 21 sat uz plaćanje korištenja, u svrhu besplatnog predavanja o gradnji prirodnim 
materijalima, održivom življenju i ekologiji. 

Zaključak: 
Vijeće je suglasno da se Udruzi POTENCIJAL odobri zahtjev za korištenje prostora na dan 
07.04.2014. godine 
 
 
 
 
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 
 


