
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAPISNIK 
 

s konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Luka od 20. prosinca 2018. godine, 
održane u prostorijama MO, Verdieva 11 

 
Sjednicu je u 17.00 sati otvorila ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević kao 
osoba ovlaštena od strane Gradonačelnika za vođenje sjednice do utvrđivanja privremenog 
predsjedatelja sjednice.  
Nakon pozdravne riječi  ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević pozvala je 
prisutnog referenta za mjesnu samoupravu Davorku Milanović da izvrši prozivku članova Vijeća 
mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrđeno da sjednici prisustvuje 5 članova Vijeća od ukupno  5 
koliko je propisano Statutom Grada Rijeke. 
 
Daina Glavočić priložila je Izjavu Edvina Liverića Bassania o stavljanju mandata u mirovanje i 
imenovanje stranke kojim je Daina Glavočić imenovana kao zamjenik člana vijeća sa kandidacijske 
liste SDP, PGS, HSU, HNS, LABURISTI i IDS. 
 
Dragica Fadljević potom je predložila sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Luka  
2. Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana Izjava  članova Vijeća mjesnog odbora Luka  
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
i pozvala članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je  jednoglasno.  
 

Točka 1. 
 

Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Luka  
 

Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević,  pročitala je Izvješće o 
provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Luka prema slijedećem:   

 
I. Utvrđuje se da je u popis birača upisano 1217 birača, od čega je glasovalo 124 

birača, te je prebrojavanjem utvrđeno 122 važećih glasačkih listića i  2 nevažeća glasačka listića. 
II. Od  važećih glasačkih  listića, liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Luka, 

dobile su glasova i broj mjesta u vijeću prema slijedećem: 
 

 

 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

         GRAD RIJEKA 
Mjesni odbor Luka 

Vijeće Mjesnog odbora 

 
KLASA:      026-02/18-02/11 
URBROJ: 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka, 20.12.2018. 



 
Redni 
broj 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 

broj 
glasova 

broj 
mjesta 

1.  

    
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
    JOŠKO VITEZICA -nositelj liste 
 

49 2 

2.  

    
   LISTA ZA RIJEKU - RI  
   MLADEN PANTAR - nositelj liste 
 

30 1 

3.  

    
 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
 PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS 
 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
 HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
 HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI 
 ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS 
 STEFAN MATAJA MAFRICI – nositelj liste 
 

43 2 

 
 
III.     U Vijeće Mjesnog odbora LUKA , izabrani su: 
 

1. s kandidacijske liste 
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
    JOŠKO VITEZICA - nositelj liste 
 

1. JOŠKO VITEZICA 
2. DANIELA MARAS VUKUŠIĆ 

 
  2. s kandidacijske liste 

    LISTA ZA RIJEKU - RI  
    MLADEN PANTAR - nositelj liste 
 

1. MLADEN PANTAR 
 

3. s kandidacijske liste 
    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
    PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS 
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
    HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
    HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI 
    ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS 
    STEFAN MATAJA MAFRICI – nositelj liste 
 

1. STEFAN MATAJA MAFRICI 
2. EDVIN LIVERIĆ-BASSANI 

 
              

Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević utvrđuje se da je svih 5 
članova Vijeća izabrano sukladno odredbama Odluke o izborima članova mjesnih odbora na 
području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 14/13), te poziva članove 
vijeća da prihvate Izvješće. Vijeće donosi : 

 
 
 
 



Zaključak 
 
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima za  članove Vijeća Mesnog odbora Luka. 
 

Točka 2. 
 

Utvrđivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
 

Na traženje Dragice Fadljević, referent za mjesnu samoupravu utvrdio je da je Joško 
Vitezica prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te da temeljem 
članka 57. Stavak 4 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke 
preuzima vođenje sjednice kao privremeni Predsjedatelj. 
 

Vijeće je nastavilo radom prema utvrđenom dnevnom redu. 
 

Točka 3 
 

Svečana prisega  članova Vijeća mjesnog odbora Luka 
 

Referent za mjesnu samoupravu uručio je prisutnim članovima Vijeća tekst  Prisege. 
Joško Vitezica pozvao je vijećnike da ustanu i  pročitao tekst svečane Prisege.  

 
Nakon što su vijećnici rekli “PRISEŽEM”, potpisali su tekst prisege i uručili ga 

Predsjedatelju. 
 

Točka 4. 
 

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
 

Na zahtjev Predsjedatelja,  referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove Vijeća da 
su prema Statutu Grada Rijeke tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća 
mjesnog odbora te je objasnio tijek provođenja izbora prema sljedećem:  

Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine i to 
većinom glasova svih članova vijeća.  

Referent za mjesnu samoupravu objasnio je da se sukladno  Poslovniku  VMO Luka članak 
8. biranje predsjednika provodi javnim glasovanjem.  
 

Predsjedatelj, Joško Vitezica pozvao je članove da podnesu prijedloge kandidata za 
predsjednika Vijeća. Podneseni su slijedeći prijedlozi: 

1. Prijedlog za kandidata Stefana Mataju Mafricija podnio je usmeno član vijeća Stefan 
Mataja Mafrici 

 
Predsjedatelj, Joško Vitezica pozvao je članove vijeća da glasuju o predloženom kandidatu 

dizanjem ruku.  
Nakon završetka glasovanja za kandidata Stefana Mataju Mafricija glasovalo je 3 člana 

vijeća, dok su 2 člana bila suzdržana. Joško Vitezica utvrđuje da je većinu glasova svih članova 
vijeća dobio kandidat Stefan Mataja Mafrici i konstatira da Vijeće Mjesnog odbora Luka donosi: 

 
ODLUKU 

o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Luka 
 

Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Luka izabran je Stefan Mataja Mafrici 
 

Nakon izbora predsjednika Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Vijeća prema 
postupku izbora za predsjednika. 
 

Za zamjenika predsjednika Vijeća izabran je Mladen Pantar s 4 dobivena glasa članova 
Vijeća, dok je 1 član bio suzdržan.  

Točka 5. 



 
Razno 

 
 Pod točkom „Razno“ predsjednik Vijeća Stefan Mataja Mafrici zahvalio se na povjerenju.  
 

Dragica Fadljević je u nastavku čestitala članovima Vijeća na izboru te im poželjela 
uspješan rad u narednom četverogodišnjem mandatu. Informirala je vijećnike o prvim odlukama, 
zaključcima i slično, koje bi Vijeće trebalo usvojiti na prvoj slijedećoj sjednici. To su Pravila o radu 
VMO, Poslovnik o radu VMO, Pravilnik o nagrađivanju. Sve potrebne materijale vijećnici će dobiti 
prije predstojeće sjednice. Objasnila je da se u sklopu godišnjeg ciklusa rada, programi i financijski 
plan utvrđuju do rujna tekuće godine, te je iz tog razloga prethodni saziv vijeća izradio i donio 
programe rada, financijske planove, te prijedlog plana malih komunalnih akcija za 2019. godinu. 
Sve ovo gradsko Vijeće je usvojilo na svojoj sjednici u prosincu prilikom usvajanja proračuna, pa 
ovo Vijeće samo potvrđuje i realizira  programske aktivnosti i prati realizaciju malih komunalnih 
akcija. 

Informirala je Vijeće da će u novoj godini, za predsjednike i zamjenike biti održana 
prezentacija rada mjesne samouprave u gradskoj vijećnici. Pozvala je članove Vijeća da 
pregledaju web stranice mjesnog odbora kao i stranicu mjesne samouprave gdje su objavljeni 
normativni akti i opisan rad vijeća.  

Također je izvijestila Vijeće o potrebi donošenja Odluke o ovlaštenim osobama VMO za 
raspolaganje sredstvima financijskog plana i potpisivanje financijske dokumentacije, koju mogu 
donijeti na ovoj ili na prvoj slijedećoj sjednici.  

 
Vijećnici su odlučili odmah izabrati osobe koje će biti ovlaštene za potpisivanje. Nakon 

kraće diskusije, jednoglasno je donesena 
 

Odluka 
 

o osobama ovlaštenim za potpisivanje financijske i druge dokumentacije 
 

To su: 
1. Stefan Mataja Mafrici, predsjednik VMO Luka 
2. Mladen Pantar, zamjenik predsjednika VMO Luka 

 
 Predsjednik Vijeća predložio je da se prva slijedeća sjednica održi sredinom siječnja 2019. 
godine. Članovi Vijeća su se složili s predloženim.  
 
Sjednica je završena u 18 sati. 
 
 
U Rijeci, 20.12.2018. godine. 
 
 
 
 
Predsjedatelj    Predsjednik VMO    Tajnik 
 
Joško Vitezica    Stefan Mataja Mafrici   Davorka Milanović 
 


