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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/14-02/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  11.12.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK 
2. SJEDNICE VMO LUKA 

 
2. sjednica VMO Luka održana je 11.12.2014. (četvrtak) s početkom u 19.00 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 1. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 25.11.2014. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Pravilnika o  nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba, za doprinos u razvoju 

mjesnog odbora 
2. Usvajanje financijskog plana za 2015. godinu 
3. Programi do kraja 2014. 

• Bulletin 
• Božićni koncert 
• Doček Djeda Mraza 

4. Donacije 
5. Formiranje pododbora 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
AD 1 
 
Vijeće je ponovo raspravljalo o Pravilniku o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u 
razvoju mjesnog odbora. Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, zatraženo je mišljenje Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu vezano za eventualno ubacivanje odredbe o oduzimanja nagrade 
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za slučaj da je dobitnik osoba koja je pravomoćno osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora. Stav je 
Odjela da se radi o nenovčanoj nagradi na simboličkoj razini do max. 500,00 kn, pa predlaže da se 
akt ne mijenja. Vijećnici su nakon kraće diskusije odlučili prihvatiti stav Odjela. 

Zaključak: 
Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora 
jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici dao je vijećnicima na raspravu prijedlog Financijskog 
plana VMO Luka za 2015. godinu. Vijećnici su razmotrili financijski plan i odlučili kako slijedi u 
zaključku. 

Zaključak: 
Financijski plan Vijeća MO Luka za 2015. godinu jednoglasno je usvojen.  . 
 
 
 
AD 3 
 
Vijećnici su razgovarali o programima koji će se odraditi do kraja 2014. godine. 

• Bulletin – gđa. Mirjana Karabaić izvijestila je Vijeće da je 10. broj Bulletina gotov i spreman 
za tisak 

• Božićni koncert – g. Marko Mataja-Mafrici je dogovorio dvoranu Circola za petak 19.12. 
Nastupit će KUD Fratellanza, Pjevački zbor mladih Josip Kaplan  i Riječki komorni zbor Val. 
Koncert će početi u 19.00 sati.  

• Doček Djeda Mraza – prijavljeno je nešto manje od 50 djece. Kostim Djeda Mraza će se 
posuditi iz Gradskog kazališta lutaka. Pokloni će biti isporučeni u petak 19.12. Djeda Mraza 
će glumiti Žarko Mataja-Mafrici.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informacije i rasporedili zaduženja u organizaciji programskih 
aktivnosti u prosincu 2014. 
 
 
 
AD 4 
 
Vijećnici su preuzeli pripremljene zamolbe za prikupljanje donacija od poslovnih subjekata s 
područja mjesnog odbora. O eventualnim uplatama tajnica će dobiti informaciju od gradskog odjela 
za financije i proslijediti je vijećnicima. 

Zaključak: 
Vijećnici će zamolbe za donacije odnijeti poslovnim subjektima s područja mjesnog odbora.  

  
 
 
AD 5 
 
Predsjednik Marko Mataja-Mafrici dao je na raspravu prijedlog formiranja pododbora. Smatra da bi 
to bila dobra podrška radu Vijeća. Trebalo bi u pododbor pozvati ljude koji su tu bili uz prethodni 
saziv Vijeća, ali uključiti i nove ljude koji su izrazili želju za uključenje.  
Gđa. Mirjana Karabaić smatra da je na Vijeću odluka kakvi bi to pododbori bili. Možda bi bilo dobro 
organizirati zbor građana i predstaviti novo Vijeće te animirati ljude iz kvarta na uključenje. 
G. Dražen Kalanj kaže da svakako podržava formiranje pododbora te da se pozovu ljudi koji su i 
ranije bili uključeni u rad Vijeća. Predlaže da se početkom slijedeće godine pozovu na sastanak 
ovlaštene osobe s područja cijelog mjesnog odbora. Tu bi se predstavilo novo Vijeće. Smatra da bi 
takve sastanke s ovlaštenim osobama trebalo održavati nekom dinamikom, možda mjesečnom, pa 
bi se vjerojatno i tu profilirali ljudi koji bi bili dobrodošla podrška radu Vijeća. Osim toga kontinuirani 
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sastanci s predstavnicima stanara bili bi korisni radi međusobnog informiranja po svim pitanjima i 
problemima građana u kvartu. Razmišlja i o mogućnosti da pododbor održava sastanke neovisno o 
sjednicama Vijeća. 
G. Mladen Pantar predlaže da se u rad u pododboru pozovu ljudi koji su bili na stranačkim listama 
na izborima za vijeća mjesnih odbora.  

Zaključak: 
O formiranju pododbora Vijeće će nastaviti razgovor na slijedećoj sjednici. 
 
 
 
AD 6 
 
Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Marko Mataja-Mafrici 
 


