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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/14-02/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  25.11.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK 
1. SJEDNICE VMO LUKA 

 
1. sjednica VMO Luka održana je 25.11.2014. (utorak) s početkom u 17.00 sati u prostorijama MO 
Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Marko Mataja-Mafrici, predsjednik VMO 

 Mirjana Karabaić, zamjenik predsjednika VMO 

 Vinko Brajković, Član VMO 

 Dražen Kalanj, član VMO 

 Mladen Pantar, član VMO 

 Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 
19.11.2014. godine: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Predsjednik VMO Luka, gdin. Marko Mataja-Mafrici pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Odluka o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO Luka 
2. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Luka 
3. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Luka 
4. Usvajanje Pravilnika o  nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba, za doprinos u razvoju 

mjesnog odbora 
5. Očitovanje o Planu prioriteta MO za 2015. godinu. 
6. Prijedlog programa rada za 2015. godinu 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Vijeće je razmotrilo pitanje osoba koje će biti ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu 
Mjesnog odbora. Predloženi su: 

1. Marko Mataja-Mafrici, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Luka 
2. Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika Vijeća Mjesnog Luka 

Donesena je odluka kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima na 
žiro računu Mjesnog odbora Luka.  
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AD 2 
 

Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici dao je vijećnicima na raspravu Poslovnik Vijeća Mjesnog 
odbora Luka. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Luka. 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici dao je vijećnicima na raspravu Pravila Mjesnog odbora 
Luka. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila Mjesnog odbora Luka.  

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici dao je vijećnicima na raspravu Pravilnik o nagrađivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora. U nastavku je dao osobnu 
primjedbu da Pravilnik ne predviđa odredbu oduzimanja nagrade za slučaj da je dobitnik osoba 
koja je pravomoćno osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora. Vijećnici su podržali primjedbu. 

Zaključak: 
Zatražit će se od Odjela za gradsku samoupravu i upravu ubacivanje predložene odredbe u 
Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos razvoju mjesnog odbora. 
Usvajanje ovog Pravilnika biti će uvršteno u dnevni red slijedeće sjednice. 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici dao je vijećnicima na raspravu Plan prioriteta za 2015. 
godinu, obrađen od strane Odjela za komunalni sustav s procjenom troška po pojedinim stavkama. 
MO Luka za male komunalne zahvate može u 2015. utrošiti 83.000,00 kn, a ukupni trošak 
predloženog iznosi 135.000,00 kn. Nakon što su razmotrili plan po stavkama vijećnici su odlučili 
kako slijedi u zaključku. 
 

Zaključak: 
Odustaje se od stavke 1. "Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 2 do kućnog 
broja 6", a stavka 4. „Sanacija dijela kolnika Zagrebačke ulice od kućnog broja 16A do spoja 
s Rivom Boduli“ povećava se, u dogovoru s Rijeka prometom (Leo Kurilić), za 8.000,00 kn. 
Ostale stavke prihvaćaju se prema dostavljenom planu i redoslijedu, u ukupnoj vrijednosti 
83.000,00 kn. 
 
AD 6 
 
Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici dao je vijećnicima na raspravu prijedlog Programa rada 
VMO Luka za 2015. godinu. Vijećnici su razmotrili prijedlog i odlučili kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Usvojen je prijedlog Programa rada VMO Luka za 2015. godinu.  . 

 
AD 7 
 

1. Informacija o razlici sredstava po Prioritetima za 2014. godinu 
Tajnica je upoznala vijećnike o razlici sredstava u iznosu 22.700,00 kn s PDV-om koja se, prema 
informaciji Rijeka prometa (Leo Kurilić), pojavila nakon provedenih postupaka te shodno planiranim 
i ugovorenim radovima. Vijeće treba predložiti zamjensku lokaciju. 
Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
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Zaključak: 
Vijeće je odlučilo da se razlika sredstava utroši na sanaciju nogostupa u ulici Riva kod 
kućnog broja 6, o čemu će se pismeno obavijestiti Rijeka promet.  

  
 

2. Programi do kraja 2014. godine 
 

Zamjenica predsjednika, gđa. Mirjana Karabaić, informirala je vijećnike o programima koje je 
planirao prethodni sastav VMO za 2014. godinu, a koji još nisu odrađeni: 

 BULLETIN broj 10: Većina tekstova je napisana, potrebno je još dodati završnicu koja se 
odnosi na Božićni koncert i doček Djeda Mraza, te dodati fotografije. Sredstva su osigurana 
financijskim planom. 

 Božićni koncert: Radi se o tradicionalnom koncertu koji se održava u Circolu. Posljednjih 
godina organiziran je zajedno sa susjednim Mjesnim odborom Centar – Sušak. Kako je 
tamo novi sastav Vijeća, njihovo sudjelovanje je upitno. U financijskom planu je za ovaj 
program osigurano 2.000,00 kn. Od donacija će ostati oko 1.600,00 kn. Obzirom na 
prethodne godine, kada je saldo donacija bio puno veći, možda bi ove godine od koncerta 
trebalo odustati. 

G. Kalanj smatra da je možda bolje odustati, ako se zbog kratkog vremenskog roka koncert ne 
može kvalitetno organizirati.  
G. Marko Mataja kaže da bi bilo dobro nastaviti ovu tradiciju. Smatra da će se prikupiti još donacija. 
Razgovarati će i s predstavnicima Circola radi dvorane i učiniti sve što može da se koncert održi. 

 Doček Djeda Mraza: Financijskim planom osigurana su sredstva za poklone za djecu. 
Participacija roditelja sa 20 kn po djetetu namirit će se iz donacija. Predložen je datum 
21.12.0u 12.00 sati.  

 

Zaključak: 
Vijeće je odlučilo da će se do kraja godine realizirati: 

 izdat će se 10. broj BULLETIN-a 

 pokušati organizirati Božićni koncert 

 organizirati doček Djeda Mraza i to 21.12. (nedjelja) u 12.00 sati  . 
 
 

3. Informacija o zaprimljenom pismu stanara MO Luka 
 

Pročitano je pismo koje je ovaj mjesni odbor zaprimio poštom 18.10.2014. Stanari iz kvarta se žale 
na zauzeće nogostupa od strane restorana "Mornar i buci koja dolazi iz lokala "Karolina", te od 
novog Vijeća zahtijevaju zaštitu. Pismo nije potpisano. 
G. Kalanj je istaknuo da, iako je pismo ovaj puta anonimno, Vijeće može očekivati još ovakvih 
potpisanih reakcija građana. To je tema o kojoj će vjeruje, ovo Vijeće tijekom svog mandata još 
rapravljati.  Činjenica je da je buka problem u kvartu. Nema ništa protiv rada ugostitelja i zabave 
mladih, ali ne na uštrb stanara koji ovdje stanuju.   

Zaključak: 
Vijeće je primilo na znanje sadržaj anonimnog pisma građana.  

 
 

4. Informacija o uklanjanju stabla platane na Fiumari 
 

Vijećnici su se upoznali s dopisom OGU za komunalni sustav kojim se informira Vijeće o uklanjanju 
stabla platane na Fiumari. Radi se o nastavku prepiske vezane za zdravstveno stanje platane.  
 

Zaključak: 
Vijeće je primilo na znanje sadržaj dopisa OGU za komunalni sustav od 12.11.2014.  

 
 
 

5. Informacija o prezentaciji ustrojstva i rada mjesne samouprave u Gradu Rijeci 
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Tajnica je informirala vijećnike o prezentaciji ustrojstva i rada mjesne samouprave u Gradu Rijeci 
koja će se održati 03.12.2014. u Gradskoj vijećnici, s početkom u 17.00 sati.   
 

Zaključak: 
Odlučeno je da prezentaciji prisustvuju predsjednik i zamjenica predsjednika VMO Luka.  

 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Marko Mataja-Mafrici 
 


