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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/15-02/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19.03.2015. 
                                 
    
   

ZAPISNIK 
5. SJEDNICE VMO LUKA 

 
5. sjednica VMO Luka održana je 19.03.2015. (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u prostorijama 
MO Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Marko Mataja-Mafrici, predsjednik VMO 
• Mirjana Karabaić, zamjenica 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 4. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 16.02.2014. godine: 

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

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalna problematika 
a) sanacija kolnika uz tračnice u ulici Ivana Zajca 
b) uređenje nogostupa Tninine ulice 
c) neadekvatno pranje površina nakon završetka rada tržnice 
d) ostalo 

2. Protočnost prometa (Riva Boduli – Demetrova – Wenzelova) 
3. Informacija o formiranju pododbora 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

a) Agencija za sigurnost željezničkog prometa proslijedila je predstavku VMO Luka na adresu 
MPPI, dopisom od 02.02.2015. (URBR 7/2015). Do početka ove sjednice Mjesni odbor nije 
zaprimio nikakvu reakciju od MPPI. 

Predsjednik Vijeća izvijestio je prisutne da ima neslužbenu informaciju da će se kolnik ulice Ivana 
Zajca urediti tijekom ljetnih mjeseci 2015. godine. 
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Gđa. Mirjana Karabaić vjeruje da je su radovi o kojima predsjednik govori nastavak plana Hrvatskih 
cesta s kojima se započelo prošle godine, kada su se uređivale ulice u nadležnosti države: 
Šetalište 13. divizije, J.P.Kamova, Strossmayerova, dio Krešimirove i.t.d. 
G. Dražen Kalanj smatra da neovisno o neslužbenim informacijama mjesni odbor mora nastaviti 
službenim putem, kako je ranije dogovoreno. Na prethodnoj sjednici je donesen zaključak da će se 
MO obratiti direktno ministru pomorstva, prometa i infrastrukture, ako do ove sjednice ne zaprimi 
odgovor od MPPI. Ukoliko do radova ovog ljeta ne dođe, izgubit će se mjeseci vremena. Treba 
nastaviti službenim putem i zbog građana koji su vijećnicima ukazali povjerenje na izborima i koji 
od Vijeća očekuju poduzimanje svih aktivnosti vezanih za probleme na području mjesnog odbora.  
Vijećnici prihvaćaju stav g. Kalanja. 

Zaključak: 
Uputit će de dopis ministru pomorstva, prometa i infrastrukture sa zahtjevom inspekcijskog 
nadzora stanja kolnika uz željezničke tračnice u ulici Ivana Zajca. 
 

b) Što se sanacije nogostupa Trninine ulice zapadno od Kazališnog parka tiče, Vijeće se 
upoznalo s odgovorom pročelnice OGU za komunalni sustav od 11.02.2015. (URBROJ 
9/2015), u kojem se na neki način "predbacuje" Vijeću, što uređenje ove površine nije bilo 
uvršteno u komunalne prioritete za 2015. godinu.  

Gđa. Mirjana Karabaić, dugogodišnja članica Vijeća, pripremila je za pročelnicu pismeno 
objašnjenje potkrijepljeno kronološki navedenim dokumentima počevši od 2007. g., iz kojih je 
vidljivo da je uređenje Trninine ulice trebalo biti dijelom 2 (3) faze uređenja površina oko 
Kazališnog parka, o čemu je Vijeće MO Luka informirano što pismenim što usmenim putem upravo 
od strane Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Stoga se na kraju dopisa moli pročelnicu za 
konačnim očitovanjem po pitanju davno planiranih, a neizvršenih radova na uređenju površina oko 
Kazališnog parka.   
Nakon kraće diskusije odlučeno kako slijedi u zaključku 

Zaključak: 
Uputit će de dopis pročelnici OGU za komunalni sustav, kako je predložila gđa. Mirjana 
Karabaić. 
 

c) Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, vezano za neadekvatno pranje površina po 
završetku rada tržnice, gđa. Mirjana Karabaić je dana 16.03.2015. obavila razgovor sa 
direktoricom tržnica Rijeka d.o.o., gđom. Silvanom Šubat.  

U razgovoru je gđu. Šubat upoznala s pritužbom stanara sa adrese V. Lisinski 6 koja se odnosi na 
vodu što zbog neadekvatnog pranja prodire ispod ulaznih vrata u prostor zgrade. Pozvavši se na 
program čišćenja koji je na snazi od 2007., ponovo je ukazala na otpad s tržnice koji mlazom vode 
biva stjeran u odvodne kanale, gdje trune i otežava povlačenje vode prilikom poplava. Isto tako 
podsjetila je na ugovornu obvezu Tržnica Rijeka d.o.o. kojom se površina u Verdievoj ulici nakon 
prodaje cvijeća i jelki dodatno tretira, što prošli puta nije učinjeno na odgovarajući način. Ukazala je 
i na učestalo prekoračenje vremena predviđenog za dostavu u Demetrovoj ulici, reguliranog u čl. 
19. Tržnog reda. Ugovorni korisnici tržnice naime, po cijele dane ostavljanju svoja kombi vozila na 
parkirnim mjestima namijenjenim za dostavu, pa ona pod isprikom dostave postaju priručna 
skladišta. Na sastanku se gđa. Karabaić ponovo dotakla i zahtjeva MO Luka za izmiještanjem 
kioska ispred ulaza u zgradu Zagrebačka 7/7a.  Gđa. Šubat će pokušati naći neku alternativnu 
lokaciju za ovaj kiosk. I na kraju, upitala je gđu. Šubat o planovima vezanim za izmjenu ugovora o 
koncesiji u smislu smanjivanja prodajnih mjesta barem u Zagrebačkoj ulici (između Trninine i 
Matačićeve) kako bi se broj prodajnih mjesta uskladio sa stvarnim brojem korisnika, čime bi se 
otvorila mogućnost povećanja broja parkirnih mjesta u tom dijelu Zagrebačke ulice.  
Na sastanku je dogovoreno da se po svim navedenim pitanjima mjesni odbor i pismenim putem 
obrati Tržnicama Rijeka d.o.o., pa je gđa Karabaić pripremila dopis u skladu s tim dogovorom, uz 
napomenu da se pitanje prekoračenja vremena dostave u Demetrovoj, treba postaviti Direkciji za 
prometno redarstvo. 
Vijećnici su se složili s tekstom dopisa, a g. Brajković je dodao da bi smanjenje broja prodajnih 
mjesta u Zagrebačkoj išlo u prilog i dostavi za trgovinu Brodokomerca koja je trenutno vrlo 
otežana.  

Zaključak: 
Uputit će de dopis Tržnicama Rijeka d.o.o., sukladno dogovoru gđe. Šubat igđe. Karabaić. 
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d) Pod ovom točkom dnevnog reda G. Kalanj predlaže: 
1. da se ravnatelju Lučke uprave Rijeka, g. Mezaku uputi pismena zahvala na dostavi 

traženog elaborata. Predlaže također, da se do slijedeće sjednice elaborat detaljnije prouči 
i razmisli o daljnjim koracima po tom pitanju, te da to bude 1. točka dnevnog reda slijedeće 
sjednice. 

2. da tajnica otvori jednu mapu u računalu u kojoj bi se pohranili prijedlozi komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu. Poziva vijećnike da svoja opažanja na terenu dostave u tajništvo 
kako bi se na vrijeme formirala lista prioriteta. 

3. konstatira da se još nije uspjela sastaviti lista ovlaštenih osoba sjeverno od ulice Ivana 
Zajca. Nema povratnih informacija zatraženih od Upravitelja zgrada. 
Tajnica daje informaciju da očekuje popis od kolega iz OGU za komunalni sustav.    

Zaključak: 
Vijeće je primilo na znanje i suglasilo se s prijedlozima g. Kalanja.  
 
 
 
AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali s odgovorom Rijeka prometa (Danijel Frka, rukovoditelj Sektora prometa - 
zaprimljeno e-mailom 10.03.2015.) na dopis MO Luka od 21.01.2015. (URBR 3/2015),  po pitanju 
problematične protočnosti cestovnog prometa ulicama Riva Boduli, Demetrovom i Wenzelovom. 
Uz ispriku zbog kašnjenja, g. Frka izvješćuje da se sa gradskim službama razmatralo nekoliko 
varijanti, ali na žalost nije postignut dogovor oko pojedinih rješenja. Napominje i traženje rješenja u 
dogovoru s Lukom Rijeka, ali niti tu još nema vidljivih rezultata. Ističe spremnost da s Vijećem 
ponovo raspravi tu problematiku. 
Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Obzirom na iskazanu spremnost Rijeka prometa, u naredna tri tjedna organizirat će se 
sastanak na temu otežane protočnosti prometa ulicama Riva Boduli, Demetrova i 
Wenzelova.    
. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO, g. Marko Mataja-Mafrici informirao je vijećnike o formiranju pododbora VMO 
Luka, na sastanku održanom 03.03.2015. u prostorijama mjesnog odbora. Osim zainteresiranih 
volontera, od strane Vijeća na sastanku su bili prisutni Marko Mataja-Mafrici, Dražen Kalanj i 
Mladen Pantar. Pododbor je formiran, a članovi su: Daina Glavočić, Šaban Mahmutović, Ivan 
Marović, Žarko Mataja Mafrici i Kristijan Zgrablić. Predsjednik pododbora je Kristijan Zgrablić, koji 
se vijećnicima predstavio na početku ove sjednice. Dogovoreno je da sastancima pododbora 
prisustvuje predsjednik VMO, zamjenica predsjednika ili netko od vijećnika. Prijedlozi pododbora 
dostavljat će se u tajništvo u pisanom obliku.  

Zaključak: 
Vijeće je suglasno s formiranjem pododbora VMO Luka. 

 
 
 
AD 4 
 

• G. Marko Mataja-Mafrici podsjetio je vijećnike na skoru organizaciju Student Day Festivala i 
obećao se sastati s predstavnicima organizatora i nadležnom policijskom postajom, kako 
se ne bi ponovili prošlogodišnji propusti: pretjerana razina buke, onečišćenja u kvartu i 
uništavanje imovine građana.  

Zaključak: 
Vijeće je suglasno da se na vrijeme podsjeti organizatore na obećanja dana na sastanku 
kod zamjenika gradonačelnika održanom 01.07.2014.   
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• Gđa. Mirjana Karabaić ukazuje vijećnicima da se bliži vrijeme organizacije Dana MO Luka, 
u sklopu kojih će se odvijati: likovni susreti u Jedrarskoj, malonogometni turnir KUP Delte, 
natjecanje u udičarenju i mjerenje tlaka i šećera za građanstvo.  

Smatra da se treba kontaktirati susjedne mjesne odbore Centar – Sušak i Školjić koji su prošlih 
godina bili suorganizatori nogometnog turnira, kao i ravnateljicu Dragicu Fadljević, obzirom da se 
turnirom obilježava i Dan sv. Vida. Što se udičarenja tiče, ovo natjecanje je bilo dijelom FIUMARE, 
festivala mora i pomorske tradicije, za što još nema informaciju o terminu održavanja. Predlaže 
također da se MO za pomoć obrati g. Saši Pavloviću koji ima najviše iskustva s organizacijom 
sportskih aktivnosti (malonogometnog turnira i udičarenja), a iskazao je usmenu spremnost za 
pomoć. Što se likovnih susreta tiče, gđa. Karabaić je svih proteklih godina bila nosilac ove 
manifestacije. To je uhodan posao, kao i organizacija  mjerenja tlaka i šećera u suradnji sa 
Crvenim križem. 
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
• kontaktirati će se mjesni odbori Centar – Sušak i Školjič kako bi potvrdili 

sudjelovanje u organizaciji malonogometnog turnira KUP Delte; 
• kontaktirati će se g. Saša Pavlović zbog potvrde sudjelovanja u organizaciji 

sportskih priredbi; 
• Kontaktirati će se g. Nedo Pinezić, organizator FIUMARE zbog informacije o 

ovogodišnjem terminu odvijanja ove manifestacije.   
 

• Gđa. Mirjana Karabaić je izvijestila Vijeće da su preslike traženih dokumenata vezanih za 
tužbu gđe. Nenadić zbog doživljene nezgode u ulici Ivana Zajca dostavljeni odvjetničkom 
uredu Boris Gregović.  

Zaključak: 
Vijeće je je primilo na znanje informaciju gđe. Karabaić.   
 

• Vijećnici su se upoznali sa zahtjevom voditeljice zbora RIJEKA – SEMPRE ALLEGRO za 
korištenjem prostora MO Luka zbog pjevačkih probi zbora.  

U raspravi je zaključeno da se prostorije mjesnog odbora nalaze u stambenoj zgradi i Vijeće MO 
Luka u pravilu daje negativno mišljenje na zahtjeve korisnika koji bi na bilo koji način u sklopu 
svojih aktivnosti proizveli buku, kako ne bi bilo pritužbi stanara. 

Zaključak: 
Vijeće će uputiti pismeni odgovor voditeljici zbora RIJEKA – SEMPRE ALLEGRO, kojim se 
daje negativno mišljenje Vijeća za korištenje prostora MO Luka s namjenom probi 
pjevačkog zbora.   
 
 
 
 
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 
 


