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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/19-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  09.04.2019. 
                                    
   

ZAPISNIK 
3. SJEDNICE VMO LUKA 

 
3. sjednica VMO Luka održana je 09.04.2019. (utorak) 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 
• Daniela Maras Vukušić, članica VMO 
• Joško Vitezica, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

•  
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Daina Glavočić, članica VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 27.02.2019. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Dani MO Luka 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO je informirao prisutne o održavanju ovogodišnjeg Festivala mora i pomorske 
tradicije FIUMARE. Sastanak sudionika se održao u prostorijama MO Luka 12.03.2019. godine. 
Sastanku su prisustvovali i predsjednik i tajnica MO Luka. Festival će se ove godine odvijati od 
28.05. do 05.06. ove godine. Ovo je već 8. organizacija FIUMARE, a MO Luka je svih prethodnih 
godina na Festivalu sudjelovao sa svojim programima: Likovnim susretima u Jedrarskoj i 
natjecanju u udičarenju, kao popratnim događanjima. Dogovoreno je da to bude i ove godine. 
Tajnica je kontaktirala profesoricu Lauru Herceg koja zajedno s kolegicama organizira dolazak 
velikog broja djece osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta. Gđa. Herceg je potvrdila da je 
datum 01.06. (subota) prihvatljiv. Kontaktirala je također tajnika ŠRD Luben koji je suorganizator 
natjecanja u udičarenju i dogovoreno je da se natjecanje organizira odmah dan iza, u nedjelju 
02.06. Iako ŠRD Luben još nema plan natjecanja ribolovnih društava na razini Hrvatske, na 
udičarenje će nastojati uključiti djecu i članove koji nisu predviđeni za državna prvenstva. Dvije 
spomenute priredbe, zajedno sa zdravstvenom akcijom mjerenja tlaka i razine šećera, MO Luka 
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organizira u sklopu vlastitih programskih aktivnosti po nazivom Dani MO Luka. 

Predsjednik je pozvao vijećnike da se aktivno uključe u organizaciju, o čemu će još biti riječi na 
narednim sjednicama. 

Vijećnici su se ujedno upoznali sa dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za 
mjesnu samoupravu od 05.04.2019. Dopisom se Vijeća mjesnih odbora pozivaju na sportske igre 
kojima se obilježava Dan Svetog Vida, zaštitnika našeg grada. Priređuju se natjecanja ekipa 
mjesnih odbora u boćanju, potezanju konopa i briškuli i trešeti. Nadmetanja će se ove godine 
održati 01.06. na  terenima Športskog društva Zamet.  

Predsjednik je upitao prisutne imaju li koga poznatog sa ovog područja tko bi na sportskim igrama 
mjesnih odbora predstavljao MO Luka u nekoj od navedenih disciplina. Ukoliko se odmah ne mogu 
sjetiti neka razmisle i jave tajnici do 15.04. U protivnom MO Luka neće sudjelovati u navedenim 
sportskim igrama, tim više što se ove godine termin igara preklapa sa organizacijom Likovnih 
susreta u Jedrarskoj. 

 
 
AD 2 
 

• Vertikalna signalizacija u kvartu – vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim Odobrenjem 
OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje od 15.03.2019., kojim se 
Rijeka prometu d.d. odobrava uklanjanje putokaznih ploča prema trajektnom pristaništu. 
Očekuje se postupanje Rijeka prometa d.d. u skladu s Odobrenjem. 

• Poštivanje ugovornih gabarita za izlaganje tekstilne robe u Zagrebačkoj ulici – zaprimljen je 
odgovor Direkcije za komunalno redarstvo koje potvrđuje da pojedini trgovci povremeno 
izlažu svoju robu izvan zakupljenih prodajnih gabarita. Dopis MO Luka je proslijeđen Rijeka 
plusu d.o.o.kojem je 2017. godine povjereno upravljanje tržnice na daljnje postupanje.   

• Poštivanje ograničenja vremena za dostavu u ulicama oko gradske tržnice – Vijećnici nisu 
bili zadovoljni zaprimljenim odgovorom Direkcije za prometno redarstvo, a nije se stiglo 
postaviti pitanje na aktualnom satu koji prethodi sjednici Gradskog vijeća, pa se ponovo 
razgovaralo o ovoj temi. 

G. Vitezica je kazao da je stanje nepromijenjeno. I dalje ista kombi vozila stoje po cijeli dan 
parkirana na istim parkirnim mjestima u zapadnom dijelu Verdieve ulice, za cijelo radno vrijeme 
tržnice, ne poštujući ograničenje dostave od 30 minuta. Ističe također da je vidljivo smanjen broj 
trgovaca, pa se pita da li da se ustraje na tome ili ne.  
G. Mataja Mafrici smatra da se treba ustrajati da se uvede red na tržnici. Ako se građani i stanari 
moraju pridržavati propisa zašto to ne bi trebali i vlasnici dostavnih kombi vozila?  
Nakon diskusije Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis Direkciji za prometno redarstvo i ponovo ukazati na problem 
nepoštivanje vremena trajanja dostave od 30 minuta. Zatražiti će se i podatak koliko se od 
ukupno izdanih mjera protiv počinitelja prekršaja odnosi na građane, a koliko na  vlasnike 
dostavnih vozila.    

• Pokretne stepenice u pothodniku u ulici Ivana Zajca – zbog pritužbi građana na učestale 
kvarove i škripu pokretnih stepenica, dana 08.02.2019. upućen je mail u OGU za komunalni 
sustav (Danilu Capanu), a 13.03.2019. Vijeće se po ovom pitanju obratilo i dopisom istom 
Odjelu. Kako do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor, odlučeno je kako slijedi u 
zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se požurnica u OGU za komunalni sustav i zahtijevati odgovor.   
 

• Čišćenje korita Mrtvog kanala – Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim dopisom PGŽ, 
Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze. 

Uz osvrt na dosad poduzeto, u dopisu se ističe nužnost izdavanja lokacijske dozvole uz potrebu 
dokazivanja pravnog interesa. Pozivaju se dionici posla (Grad Rijeka, ŠRD Luben, Hrvatske vode 
d.o.o. i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.) da dostave svoje prijedloge za dokazivanje pravnog 
interesa, kako bi se nastavilo s aktivnostima po ovom pitanju. 

Zaključak: 
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Uputit će se dopis u OGU za komunalni sustav i zatražiti informacija o očitovanju Odjela na 
dostavljen im dopis Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze pri PGŽ od 
26.02.2019. 
 

• Predstavka stanara Demetrove 6 – Stanari se putem svog Predstavnika žale na 
nepodnošljiv smrad koji se širi iz spremnika za otpad smještenih u Senjskom pristaništu 
nedaleko ex „rotora“.  

Tvrde da vlasnici okolnih ugostiteljskih objekata u spremnike bacaju riblji otpad koji proizvodi, 
stanarima nepodnošljive neugodne mirise, te im se zbog toga onemogućava normalan život. 
Obzirom da su se već u više navrata žalili, a nije se ništa riješilo, stanari zahtijevaju hitno 
premještanje spremnika na drugu lokaciju, prije dolaska toplih vremena, kada se može očekivati 
još veći smrad. 
Tajnica je potvrdila pritužbe građana iz kvarta po ovom pitanju i prije zaprimljene predstavke. U 
nekoliko navrata je zatraženo pranje spremnika i površine ispod njih. Međutim, kada se to i obavi u 
vrlo kratko vrijeme, stanje postaje jednako onom prije pranja. I komunalni redar je u nekoliko 
navrata u proteklim godinama izvršio kontrolu u ugostiteljskim objektima, ali oni su mu predočili 
uredne ugovore o zbrinjavanju animalnog otpada, te redar nije imao osnova za postupanje. Osim 
iz spomenutih spremnika, stanari se žale i na neugodne mirise koji se šire iz spremnika u Rivi 
Boduli, smještenih uz javni toalet. 
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis KD Čistoći i zatražiti češće pranje posuda za kućni otpad u Senjskom 
pristaništu, nasuprot zgrade Demetrova 6  i Ulici Riva Boduli smještenih uz javni toalet. 
 

• Tajnica je informirala Vijeće o neprimjerenim grafitima na zgradi Circola, na što je ukazala 
gđa. Mirjana Karabaić.  

Dana 01.04.2019 upućen je mail u OGU za komunalni sustav (Ivan Šimatović) i zatraženo 
uklanjanje grafita. 
 

• Gđa. Karabaić također je ukazala na neprihvatljivo oštećivanje kamenih ploča u 
Matačićevoj ulici, gdje se postavlja nova terasa ugostiteljskog objekta „Song“.  

Naime u kamene ploče  se buše rupe kako bi se u njih postavili vijci koji drže vertikalnu 
konstrukciju ograde terase. dana 01.04.2019. upućen je mail komunalnom redarstvu kojim se traži 
dovođenje podloge u prvobitno stanje. 
 

• Na zahtjev gospođe iz kvarta koja je invalid, dana 01.04.2019. upućen je mail Rijeka 
prometu vezano za invalidska parkirna mjesta u zapadnom dijelu Zagrebačke ulice. 

Gospođa kaže da se kod iscrtavanja invalidskih mjesta sada primjenjuju nova EU pravila temeljem 
kojih se uz invalidsko parkirno mjesto ucrtavaju dodatne površine kako bi takve osobe imale 
dovoljno prostora za ući/izaći iz vozila, osobito oni koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica. 
Naprijed spomenutim mailom od Rijeka prometa se zatražilo očitovanje vezano za EU pravila i 
primjenu istih na lokaciji u Zagrebačkoj ulici. 
 

• Vijećnici su u nastavku sjednice razgovarali o slaboj rasvjeti parkirališta u Senjskom 
pristaništu 

Zaključak: 
Uputit će se dopis Rijeka plusu sa zahtjevom proširenja rasvjete na parkiralištu u Senjskom 
pristaništu.     
 

• Predsjednik Vijeća je upoznao prisutne s pritužbama stanara vezanim za uličnog pjevača 
na Korzu koji svakodnevno satima pjeva na lokaciji nedaleko RK Korzo, koristeći pojačalo i 
mikrofon pa je intenzitet zvuka preglasan. Često se njegovoj pjesmi priključuje i više osoba. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis u OGU za komunalni sustav s upitom imali li ulični pjevač dozvolu, te 
zahtijevati smanjenje intenziteta zvuka.     
 

• G. Mataja Mafrici je ukazao na prosjačenje u centru grada, osobito na Korzu. Smatra to 
neprimjerenim, ističe da je to i zakonom zabranjeno.  
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Navodi primjer Praga gdje policija sustavno rješava ovaj problem. Obzirom da slijedeće, 2020. 
godine Rijeka postaje europska prijestolnica kulture, smatra da bi MO Luka trebao ukazati na ovaj 
problem. Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u Zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis u 1. Policijskoj postaji i zatražiti pojačano postupanje po pitanju 
prosjačenja u centru grada.     
 

• Tajnica je informirala prisutne o usmenoj pritužbi g. Sertića sa adrese V. Lisinski 4. 
Gospodin se žali na nemogućnost dostave materijala za potrebe obnove svoga stana. Naime, 
očekivao je dostavu keramičkih pločica i kamion nije mogao prići zgradi, a radi se o teškom teretu. 
Verdieva ulica je nedostupna zbog stupića, a to vrijedi i za ulicu Vatroslava Lisinskog. Da bi se 
osigurala kamionska dostava na područje pješačke zone stanari moraju podnijeti zahtjev Odjelu za 
komunalni sustav na propisanom obrascu i uplatiti 20 kn takse, kako bi im se izdalo Rješenje kojim 
se odobrava ulaz dostavnom vozilu na pješačku zonu. Prošli saziv Vijeća se zbog problema 
dostave  za stanare u prošloj godini već obratio Odjelu sa zahtjevom da za potrebe stanara sa 
adresa Verdieva 1-11 djelatnik kazališta otključa stupić i omogući ulaz dostavi. Na zahtjev MO 
Luka nikada nije zaprimljen odgovor. 
Nakon što su razmotrili problem vijećnici su odlučili kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis u OGU za komunalni sustav i zatražiti da se stanarima Verdieve, 
Matačićeve i Ulice Vatroslava Lisninskog omogući dostava za osobne potrebe, primjerice 
namještaja, drva i sličnog, na prostor pješačke zone Verdieve ulice, bez podnošenja 
zahtjeva i plaćanja takse, na način da im djelatnik HNK Ivana pl. Zajca otključa stupić, uz 
predočenje osobne iskaznice na kojoj je vidljiva adresa stanovanja.      
 

• Gđa. Daniela Maras Vukušić ukazala je na problem mladih skejtera koji na površini oko 
fontane na Jelačićevom trgu izvode vratolomije, pri čemu uništavaju gradsku imovinu, 
ugrožavaju prolaznike i stvaraju buku do kasno u noć.  

Zaključak: 
Uputit će se dopis u 1. Policijskoj postaji i zatražiti pojačani nadzor na području oko fontane 
na Jelačićevom trgu.      
 
 
AD 5 
 

• U nastavku sjednice predsjednik VMO informirao je prisutne o razgovoru s novinarom 
Novog lista g. Cupačem i objavljenom tekstu vezanom za predstavljanje MO Luka i 
planovima Vijeća u narednim godinama.  
 

• Što se tiče prometne problematike i vanjskih suradnika, o čemu je bilo riječi na prethodnim 
sjednicama, predsjednik je stupio u kontakt sa prometnim stručnjakom, g. Milivojem 
Benigarom. Gospodin je iskazao spremnost za pomoć Vijeću za iznalaženje prometnih 
rješenja u kvartu. 

• Gđa Daniela Maras Vukušić je također kontaktirala sa odvjetnikom Karlovićem i policijskim 
inspektorom Tursunovićem koji bi se rado priključili radu Vijeća i spremni su pomoći u 
rješavanju svih pitanja od važnosti za stanare s područja mjesnog odbora. 

 
• G. Mataja Mafrici je također istaknuo da bi za mnoge probleme u kvartu, od parkiranja, 

dostave, neprimjerenog odlaganja otpada od strane ugostitelja i slično, dobro rješenje bilo 
postavljanje kamera.  

Prisutni su se složili, ali je dogovoreno da će se još razmisliti o ovom pitanju prije službenog 
zahtjeva nadležnim gradskim službama.  

 
• Vijećnici su se upoznali sa dopisom predsjednice Vijeća MO Školjić-Stari grad kojim poziva 

na suradnju mjesne odbore centra grada i šire, pa tako i MO Luka.  
Suradnja bi, po mišljenju Predsjednice Vijeća MO Školjić-Stari grad bila dobrodošla za zajedničko 
rješavanje istih ili sličnih problema kod nadležnih gradskih službi. Nakon kraće diskusije odlučeno 
je kako slijedi u zaključku. 
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Zaključak: 
Vijeće će prihvatiti suradnju sa susjednim mjesnim odborom na rješavanju problema koji su 
od zajedničkog interesa. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Stefan Mataja Mafrici 
 


