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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/11-02/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  19.01.2011. 
                                    
   

ZAPISNIK 
9. SJEDNICE VMO LUKA 

 
9. sjednica VMO Luka održana je 19.01.2011. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama MO 
Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Saša Pavlović, predsjednik VMO 
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO 
• Mirjana Karabaić, član VMO 
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Željko Dunato, predsjednik Komunalnog pododbora 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Željko Selci, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 03.12.2010. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvještaj o radu VMO Luka u 2010. godini 
2. Tekuća komunalna problematika  
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Prisutnima je pročitan Izvještaj o radu VMO Luka za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 
godine.  

 
Zaključak: 

Izvješće o radu VMO Luka za 2010. godinu je usvojeno.   

 
AD 2 
 

• Predsjednik VMO Luka informirao je prisutne o izvidu na terenu od 13. siječnja 2011. 
zajedno sa predstavnicima Rijeka prometa d.d. g. Frkom i g. Ausiliom u cilju iznalaženja 
rješenja za invalide iz Matačićeve 1.   



 2/2 

Zaključak: 

Predstavnici Rijeka prometa d.d. su predložili rješenje premještanja stupića na način 
koji će omogućiti pristup vozilu i invalidima.  Radovi će se izvršiti u veljači 2011. godine, 
nakon odabira izvoñača u siječnju 2011. godine.  
• Predsjednik VMO Luka se osvrnuo na zapisnik sa 3. sastanka Komunalnog pododbora koji 

se održao 12.01., i vijećnicima dao na uvid dopise koji su upućeni: 
1. Rijeka prometu d.d. – parkirna mjesta za motocikle 
2. Luci Rijeka d.d. – Zamolba za redovito i temeljito čišćenje parkirnih površina 
3. 1. policijska postaja – Zamolba za pojačanim ophodnjama u večernjim i rano 

jutarnjim satima 
• Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je informirao prisutne da sa posljednje zgrade u Demetrovoj 

otpadaju komadi žbuke koji predstavljaju opasnost za pješake.  
Zaključak: 

Članovi Komunalnog pododbora će na obilasku terena 22. siječnja pogledati o čemu je 
riječ i koja je adresa zgrade pa će se dogovoriti o daljnjim koracima. 
• Predsjednik VMO je informirao prisutne o poduzetim radnjama vezanim za nadstrešnicu na 

ulazu u Circolo – ovlaštena osoba zgrade / Rumat/ čeka ponudu izvoñača koji će sanirati 
nadstrešnicu. 

• Gña. Mirjana Karabaić upozorila je na crvene grafite na bijelom zidu oko Kazališnog parka i 
na središnjem ulazu u park iz Verdieve ulice  

Zaključak: 

Tajnica će prijaviti grafite komunalnom redaru kojim će organizirati njihovo uklanjanje. 

• Vijećnici su raspravljali o komunalnim i prometnim problemima na području mjesnog odbora 
koji već dugo vremena predstavljaju "konstantu" u MO Luka (animalni otpad, hranjenje 
golubova i galebova, neadekvatno čišćenje, sigurnost grañana i imovine...). Nužno je 
organizirati sastanak s nadležnim službama.    

 
Zaključak: 

Dogovoreno je da se organiziraju dva sastanka:  
1. prvi 02.02. (srijeda) u 17,00 sati sa predstavnicima osnovne i prometne 

policije, Direkcije za prometno i komunalno redarstvo te Rijeka prometa d.d. 
Tema sastanka je prometna problematika u MO Luka. Od strane MO sastanku 
će prisustvovati Željko Dunato, Mirjana Karabaić, Zlatko Leporić, Dražen 
Kalanj i Saša Pavlović. 

2. drugi sastanak se predlaže za 16.02. sa predstavnicima OGU za komunalni 
sustav (g. Mičetić), Direkcije za komunalno redarstvo, Tržnice Rijeka d.d. i 
Opće policije. Tema sastanka je komunalna problematika na području MO 
Luka.    

 

AD 3 

• Prisutnima je pročitan dopis udruge Pro torpedo Rijeka. 
 
Zaključak: 

VMO Luka će udruzi Pro torpedo uputiti dopis kojim će poduprijeti njihovu inicijativu 
oživljavanja i popularizacije povijesnog riječkog mikro-urbanog dijela našega grada – 
Mrtvog kanala. 

 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


