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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/10-02/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  28.01.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

52. SJEDNICE VMO LUKA 
 

52. sjednica VMO Luka odgoñena je sa predviñenog datuma 21.01.2010. godine radi odsutnosti 
zamjenice predsjednika i tajnice. Održana je 28.01.2010. (četvrtak) s početkom u 18:00 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 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Vlado Matijašić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 51. sjednice VMO Luka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Osvrt na proteklu 2009. godinu 
2. Plan za 2010. godinu 
3. Očitovanje na podneseni amandman PGS-a i Liste za Rijeku na Statut Grada Rijeke, 

vezano za osnivanje gradskih četvrti  
4. Tekuća komunalna problematika  
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća pročitao je Izvještaj o radu VMO Luka za 2009. godinu.  
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Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Luka usvojilo je Izvještaj o radu u 2009. godini. 
 
 
AD 2 
 

Predsjednik Vijeća, gdin. Saša Pavlović pročitao je vijeću planirane programe, korigirane u 
skladu sa odobrenim sredstvima resornih gradskih odjela. Programi su sadržajno vrlo slični 
prošlogodišnjima u nešto smanjenim iznosima za područja kulture i sporta.  
 
Zaključak: 

• Planirani korigirani programi za 2010. su jednoglasno prihvaćeni. 
 
 
AD 3 
 

Prisutni članovi Vijeća raspravljali su o podnesenim amandmanima kluba PGS-a na Statut 
grada Rijeke vezanim za formiranje gradskih četvrti i analizi  potrebe osnivanja gradskih četvrti 
sačinjenoj od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  Nakon duže rasprave 
predsjednik Vijeća predlaže glasanje. 

 
Zaključak: 

• Sa tri glasa protiv podnesenih amandmana i jednim suzdržanim glasom,  Vijeće 
Mjesnog odbora Luka ne podržava podnesene amandmane PGS-a na Statut 
Grada Rijeke. 

 
 
AD 4 
 

1. Predsjednik VMO, gdin. Saša Pavlović pročitao je vijećnicima dopis Komunalnog 
pododbora vezan za probleme nepropisnog parkiranja u Zagrebačkoj i Verdievoj ulici. 
Gdin. Leporić, predsjednik Komunalnog pododbora smatra da je situacija u spomenutim 
ulicma neodrživa. Radi prekobrojnih vozila došlo do zagušenja, a osim toga vozila su 
nepropisno parkirana često i na mjestima za invalide. Pješacima posebno djeci i 
invalidima  onemogućena normalna komunikacija nogostupima tih ulioca. 

 
Zaključak: 

• Tajnica će uputiti dopis na predložene adrese: Prometnom redarstvu, Rijeka 
prometu i Gradonačelniku. 

 
 
2. Predsjednik Vijeća gdin. Saša Pavlović predlaže da se gñi. Gordani Bacinger, direktorici 

Rijeka prometa d.d. uputi oštriji dopis, obzirom da je u prošlom mjesecu bilo nemoguće 
zakazati s njom kratak sastanak. Dopisom bi se inzistiralo da se ljudima s područja 
tržnice omogući i korištenje parkirališta na Delti koje im je bliže od Školjića ili onoga kod 
Mirovinskog.  

 
Zaključak: 

• Tajnica će pripremiti i uputiti dopis na adresu Rijeka prometa d.d. i na znanje 
Gradonačelniku.  

 
3. Gdin. Saša Pavlović pročitao je prisutnima dopis kojim se Vijeću ponovo obratio gdin. 

Oreškić, ovlaštena osoba zgrade V. Lisinski 8. Gdin. Oreškić u dopisu ističe da se i 
dalje vrši ilegalna prodaja poljoprivrednih proizvoda, te da se radi obavljanja tih 
djelatnosti vozilima ulazi na područje tržnice zaobilazeći stupiće preko pločnika. Želi na 
uvid ugovor o koncesiji, inzistira na noćnom stražaru za red i mir na tržnici itd.  

 
Zaključak: 
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• Predsjednik Vijeća zadužio je gdina. Zlatka Leporića iz Komunalnog pododbora 
da izvidi na terenu navode gdina. Oreškića, pa će vijećnici na slijedećoj sjednici 
odlučiti o daljnjim koracima.  

 
AD 5 
 

Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o odgovoru Luke Rijeka na dostavljeni elaborat za 
igralište na otvorenom. U svom dopisu Luka Rijeka sada predlaže novu lokaciju, a to je plato  
izmeñu Rječine, D-404 i parkirališta za vangradske autobuse. Ta je pozicija bolja od prethodne, 
uz zgradu Exportdrva kraj Mrtvog kanala. Trenutno je u izradi korekcija elaborata obzirom na 
novu lokaciju. Prisutni su pogledali izvadak iz elaborata – skicu novog položaja igrališta 
dimenzija 28 x 15 metara (košarkaško igralište). Elaborat će biti gotov za 10-tak dana, nakon 
čega će se ponovo organizirati sastanak kod pročelnika Odjela gradske uprave za sport 
zajedno sa mjesnim odborima Centar – Sušak i Školjić. 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 
 
 
 

         
                                                  


