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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/10-02/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  25.02.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

53. SJEDNICE VMO LUKA 
 

53. sjednica VMO Luka održana je 25.02.2010. (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 52. sjednice VMO Luka: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Financijski plan za 2010. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Montažno igralište 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović upoznao je vijećnike s financijskim planom za 2010. godinu, 
napravljenim u skladu s planiranim programskim aktivnostima VMO Luka u toj godini. 

Zaključak: 

• Financijski plan je jednoglasno usvojen. Preslika financijskog plana nalazi se u prilogu 



 2/3 

ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
AD 2 
 

1. Predsjednik VMO, gdin. Saša Pavlović pročitao je vijećnicima odgovor ravnatelja 
Direkcije za prometno redarstvo gdina. Roberta Mišana vezan za probleme parkiranja 
na području gradske tržnice, osobito u Zagrebačkoj i Verdievoj ulici. 

 
Zaključak: 

• Vijećnici su svjesni da za promjenu loših navika grañana treba vrijeme, a i 
uočeno je da je intenzivirana kontrola od strane prometnih redara nakon 
upućenog dopisa.  

 
 
2. Predsjednik Vijeća gdin. Saša Pavlović informirao je vijećnike o održanom sastanku u 

Rijeka prometu d.d. s ciljem da se grañanima koji stanuju na području tržnice omogući 
parkiranje na parkiralištu Delta umjesto na Školjiću, obzirom da u večernjim satima radi 
noćnog života u gradu ne mogu više naći slobodno parkiralište u blizini svojih kuća. 
Pročitao je promemoriju s tog sastanka. Nakon kraće diskusije Vijećnici se slažu da  
bilo kakvo anketiranje ili zbor grañana, što predlaže Rijeka pomet d.d., da bi se vidjelo 
broj ljudi koji zahtijevaju takvo rješenje, nema smisla. Opće je poznat stav grañana jer 
im je parkiralište na Delti puno bliže nego Školjić.   

 
Zaključak: 

• Predsjednik VMO Luka će još jednom telefonom kontaktirati direktoricu Rijeka 
prometa d.d. gñu. Bacinger kako bi ishodio mogućnost zamjene parkiranja. Ako 
to ne uspije problem će pokušat riješiti uz pomoć medija.  

 
3. Gdin. Saša Pavlović informirao je prisutne da Ured Grada još nije odgovorio na zahtjev 

VMO Luka kojim se tražila kopija Ugovora o koncesiji zaključenog izmeñu Grada Rijeke 
i Tržnice Rijeka d.d., koji bi poslužio da bi se gdinu. Oreškiću, ovlaštenoj osobi zgrade 
V. Lisinski 8 dao kvalitetan odgovor na njegove pritužbe na rad korisnika štandova.   

 
 

4. Gdin. Šaban Mahmutović, član vijeća iznio je da je nova naplata odvoza smeća nejasna 
i možda nije najbolje rješena. Obračun po kvadratu stana bi trebalo zamjeniti s 
obračunom po broju osoba u domaćinstvu.    

 
Zaključak: 

• Predsjednik VMO zamolio je gdina. Zlatka Leporića, predsjednika Komunalnog 
pododbora da prouči Odluku gradskog vijeća o kriterijima za obračun troškova 
godpodarenja komunalnim otpadom od 22. prosinca 2009. godine pa će se o ovoj 
temi diskutirati na slijedećoj sjednici.  

 
 
AD 3 
 

Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o sastanku održanom u Odjelu gradske uprave za 
sport i tehničku kulturu. Tema sastanka je bila izgradnja montažnog sportskog igrališta na 
novoj lokaciji koju je ponudila Luka Rijeka d.d. Rinex d.o.o. Rijeka je napravio novi projekt s 
troškovnikom. Predviñena cijena izgradnje iznosi 554.159,95 kuna. Predsjednik je pročitao 
promemoriju sa sastanka. Obzirom na tešku recesijsku godinu, vijećnici su se složili, ukoliko 
Gradu bude nedostajalo sredstava za financiranje, da se omogući prenamjena sredstava  
komunalnih prioriteta za 2010. godinu za sva tri mjesna odbora - Luka, Centar – Sušak i 
Školjić, kako bi se realizirao ovaj projekt.  
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Zaključak: 
• Napisati će se zajednički dopis Koordinacije mjesnih odbora Luka, Centar – 

Sušak i Školjić u kojem će se Gradu predložiti prenamjena sredstava komunalnih 
prioriteta.  

 
AD 4 
 

• Član VMO gdin. Željko Selci informirao je prisutne da je vlasnik ugostiteljskog objekta 
restorana Gric & Guc obećao donaciju u visini 1.000,00 kuna za realizaciju programa 
mjesnog odbora. 

• Tajnica je informirala vijećnike da se ove godine radi izbora, komunalni prioriteti za 
2011. godinu moraju prijaviti ranije: do 15. ožujka se primaju prijave grañana, a do 
početka travnja se o tome mora očitovati Vijeće. 

 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


