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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/19-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  23.01.2019. 
                                    
   

ZAPISNIK 
1. SJEDNICE VMO LUKA 

 
1. sjednica VMO Luka održana je 23.01.2019. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama MO 
Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Stefan Mataja Mafrici, predsjednik VMO 

• Mladen Pantar, zamjenik predsjednika VMO 

• Daina Glavočić, članica VMO 

• Daniela Maras Vukušić, članica VMO 

• Joško Vitezica, član VMO 

• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 20.12.2018. 
godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Luka 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Luka 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

mjesnoga odbora 
4. Usvajanje Financijskog plana i Programa rada za 2019. godinu 
5. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2019. godinu 
6. Izviješće o radu VMO Luka za 2018. godinu 
7. Komunalna problematika 
8. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

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

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

 
AD 2 
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Predsjednik VMO, Stefan Mataja Mafrici dao je vijećnicima na raspravu Pravila Mjesnog odbora 
Luka. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila Mjesnog odbora Luka. 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO, Stefan Mataja Mafrici dao je vijećnicima na raspravu Pravilnik o nagrađivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Luka. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik  o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos 
u razvoju Mjesnog odbora Luka.  
 
AD 4 
 
Vijećnici su se upoznali sa Programom rada za 2019. godinu koje je sačinilo Vijeće MO Luka u 
prethodnom sazivu i Financijskim planom za 2019. godinu (sa projekcijom za 2020. i 2021.). 
Nakon što su Program rada i Financijski plan za 2019. godinu razmotreni, odlučeno je kako slijedi 
u zaključku.  

Zaključak: 
Vijeće je prihvatilo i usvojilo Program rada i Financijski plan za 2019. godinu s projekcijom 
za 2020. i 2021. godinu.  
 
AD 5 
 
Vijećnici su se upoznali sa planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području MO Luka, koji će se realizirati u 2019. godini, a čija ukupna vrijednost iznosi 
86.000,00 kn. 
 
AD 6 
 
Predsjednik VMO, Stefan Mataja Mafrici dao je vijećnicima na raspravu Izvješće o radu VMO Luka 
za 2018. godinu. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu VMO Luka za 2018. godinu.  . 

 
AD 7 
 
Predsjednik VMO je podsjetio vijećnike na predizbornu kampanju u kojoj su sve političke stranke u 
svojim programima imale rješavanje prometne problematike kvartu oko centralne gradske tržnice. 
U skladu s tim predlaže da se ovo Vijeće založi, između ostalog i za povrat dvosmjernog 
prometovanja ulicom Riva Boduli, odnosno za adekvatno rješenje koje bi povećalo protočnost 
prometa na tom području. Predlaže da Vijeće osnuje i radnu grupu (savjet za promet) u čijem 
sastavu bi bili prometni stručnjaci i odvjetnici koji bi u savjetodavnom smislu pomogli vijećnicima u 
rješavanju ovog problema. Vijećnici se slažu s predloženim. 
Tajnica je informirala prisutne da se i prethodni saziv Vijeća zalagao za isto pitanje o čemu postoji i 
odgovarajuća dokumentacija. Predložila je vijećnicima da im mailom dostavi elaborat koji je na tu 
temu sačinio Rijeka promet u srpnju 2016. godine, kao i Promemoriju sa sastanka Odbora za 
promet održanog u studenom 2016. godine, na kojem se uz prisutnost nadležnih službi i 
Gradonačelnika raspravljalo o povratu dvosmjernog prometovanja ulicom Riva Boduli. Prisutni su 
se složili s predloženim. 
G. Stefan Mataja Mafrici je u nastavku kazao da je prošetao kvartom i uočio više prometnih 
znakova koji nemaju nikakvog smisla. Na primjer u ulici Riva Boduli nasuprot zgrade ex Transadrie 
još uvijek stoji velika ploča koja upućuje promet prema trajektnom pristaništu koje ne postoji na 
ovom području. U Demetrovoj ulici su mnogi znakovi okrenuti na način da nisu vidljivi vozačima, a 
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za pojedine ne zna kome su namijenjeni. U istočnom dijelu Zagrebačke na križanju s Matačićevom 
prije ucrtavanja novih dostavnih mjesta postojao je znak zabrane prometovanja s dodatnom 
pločom „osima za stanare“. Po ucrtavanju dostavnih mjesta ta je ploča uklonjena i postavljen je 
znak zabrane zaustavljanja i parkiranja s naznakom „osim za dostavu do 30 minuta“. Time su 
zakinuti stanari sa adresa Zagrebačka 7, 9, 11, 13 i 15 koji od raskrižja s Matačićevom prometuju 
prema dvorištu koje okružuju spomenute zgrade, pa predlaže da se zatraži povrat znaka zabrane 
prometovanja s pločom na kojoj bi pisalo i „Osim za stanare Zagrebačke 7, 9, 11, 13 i 15“.   
Vijećnici su na terenu uočili i problem trgovaca tekstilom u Zagrebačkoj ulici koji robu izlažu ne 
samo na kiosku, već i na postavljenim klupicama ispred njega, čime izlaze iz ugovornih gabarita. 
Na taj način otežavaju prometovanje stanarima Zagrebačke 7, 9, 11, 13 i 15 na putu prema 
dvorištu i obrnuto, iz dvorišta prema raskrižju s Matačićevom i izlazu iz kvarta. 
U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su se dotaknuli i problema dostavnih vozila koja u zapadnom 
dijelu Zagrebačke i Verdieve ulice stoje parkirana cijelo radno vrijeme tržnice, ne poštujući 
ograničenje dostave od 30 minuta. Zbog toga se formira „treći parkirni red“ posred navedenih ulica 
koji onemogućuje stanarima i ostalim vlasnicima uredno parkiranih vozila unutar plavih parkirnih 
linija da nesmetano odu sa parkirališta, odnosno u tim dijelovima prometnica u jutarnjim satima 
nastaje potpuni prometni kaos. G. Vitezica smatra da je to nedopustivo. Treba se zatražiti samo 
poštivanje propisa, ništa više ni manje. Ovo Vijeće to mora riješiti. U protivnom dovodi u pitanje 
postojanje Vijeća mjesnog odbora.  
Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
a) Po pitanju rješenja prometne problematike u kvartu i eventualnog povrata 

dvosmjernog prometovanja ulicom Riva Boduli, vijećnici će proučiti elaborat Rijeka 
prometa i Promemoriju sa sastanka iz 2016. godine, te će na slijedećoj sjednici 
donijeti odluku o daljnjim aktivnostima, uključujući i formiranje stručnog savjeta za 
promet. 

Vijeće će uputiti dopise: 
b) Uputit će se dopis Rijeka prometu i zatražiti uklanjanje prometnih znakova u kvartu 

koji nemaju smisla, te ispravak položaja znakova u Demetrovoj ulici na način da 
budu vidljivi vozačima. 

c) Uputit će se dopis Rijeka prometu i zatražiti povrat znaka zabrane prometovanja 
dijelom Zagrebačke ulice od raskrižja s Matačićevom do ulaza u dvorište kojeg 
okružuju zgrade Zagrebačka 7, 9, 11, 13 i 15  s dodatnom pločom „osim za stanare 
Zagrebačke 7, 9, 11, 13 i 15“, te još jednog znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja 
na samom ulazu u dvorište, sa istom dodatnom pločom. 

d) Uputit će se dopis Komunalnom redarstvu i zatražiti povrat izložene tekstilne robe u 
Zagrebačkoj ulici, u ugovorne gabarite. 

e) Uputit će se dopis prometnom redarstvu i zatražiti njihovu aktivnost kako bi vlasnici 
dostavnih vozila u zapadnom dijelu Zagrebačke i Verdieve ulice poštivali ograničenje 
dostave od 30 minuta.  
 

 
 
AD 8 
 

a) Vijećnici su se upoznali sa dopisom koji je krajem prosinca 2018. godine tajnici dostavio 
predsjednik Udruge RIJEČKI BUVLJAK, Mirko Milošević.  

U dopisu se moli pomoć za hitno rješenje prostora gdje bi se održavala „...nedjeljna manifestacija 
izlaganja i prodaje stare krame, antikvarijata i ostalih stvari koje ne podliježu porezu i carini“. 
Naime članovi udruge nisu zadovoljni postojećim rješenjem na Brajdi. 
Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Vijeće će pismenim putem odgovoriti Udruzi da nema ingerencije pri odlučivanju o dodjeli 
prostora namijenjenog za buvljak, kao i da na području MO Luka nema primjerenog 
prostora za takvu vrstu djelatnosti.  . 

b) Vijećnici su se upoznali sa dopisima Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za 
mjesnu samoupravu, kojim ih se upoznaje sa programskim aktivnostima vijeća mjesnih 
odbora za 2019. godinu i načinom financiranja tih aktivnosti. 
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c) Predsjednik VMO je informirao prisutne o molbi novinara Novog lista, Damira Cupaća koji bi 
putem tih novina predstavio novoizabrana Vijeća mjesnih odbora. Zamišljen je razgovor i 
fotografija s predsjednikom ili svim vijećnicima. 

Upitao je prisutne za mišljenje. Nakon rasprave dogovoreno je da u Novom listu nastupe i 
predstave se zajednički. 

d) G. Pantar je predložio da se na slijedeću sjednicu pozovu članovi prošlog saziva Vijeća, 
kako bi se porazgovaralo o problemima na području mjesnog odbora na kojima su radili i 
koji su još uvijek u postupku. Vijećnici su se složili s prijedlogom.   

 
 
 
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 
 


