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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/19-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  28.08.2019. 
                                    
   

ZAPISNIK 
7. SJEDNICE VMO LUKA 

 
7. sjednica VMO Luka održana je 28.08.2019. (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 

• Joško Vitezica, član VMO 

• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Daniela Maras Vukušić, članica VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 17.07.2019. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Komunalna pitanja 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

 
Predsjednik VMO je informirao vijećnike o otvorenim komunalnim pitanjima: 
 

• Pristup na pješačku zonu Verdieve ulice - zaprimljen je dopis od 19.07.2019. kojim OGU za 
komunalni sustav informira Vijeće da će za stanare Verdieve, Matačićeve i Ulice Vatroslava 
Lisinskog biti omogućen ulazak vozila za dostavu na pješačku zonu bez podnošenje 
zahtjeva i uplate takse. 

Zaštitar Securitasa koji radi na porti HNK I. pl. Zajca otvara stupiće isključivo stanarima navedenih 
ulica na temelju usmenog naloga komunalnog redarstva, koje je stoga potrebno prethodno 
kontaktirati na broj telefona 0800-5100. 
Tajnica je informirala prisutne da je već jedan zahtjev stanara sa adrese Verdieva 9, za ulazom 
vozila na pješačku zonu u tijeku. U kontaktu s njim dobivena je informacija da je potrebno ulaz 
vozila najaviti i prometnom redarstvu kako vozač ne bi bio kažnjen s njihove strane. 
Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
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Ovlaštenim osobama Verdieve, Matačićeve i Ulice Vatroslava Lisinskog uputit će se dopis s 
priloženim očitovanjem OGU za komunalni sustav, kako bi upoznali svoje stanare s novom 
mogućnošću ulaza dostavnih vozila za njihove potrebe dostavu na pješačku zonu.  
 

• Dodatni stupić u Wenzelovoj ulici – iako je nedavno postavljen, stupić je bio već uklonjen 
od strane neodgovornih građana. 

Na zahtjev Vijeća, Rijeka promet ga je na dan održavanja ove sjednice, ponovo postavio.  
 

• „Ruševna“ zgrada Demetrova 8 – temeljem prijave građana VMO Luka se po pitanju 
navedene građevine obratilo komunalnom redarstvu mailom od 05.07.2019. godine. 

Dana 10.07.2019. zaprimljen je odgovor u kojem se Vijeće informira da se radi o građevini koja ne 
predstavlja opasnost za zdravlje ili život ljudi, te komunalno redarstvo nema osnove za postupanje. 
U korespondenciji je zatražen i podatak o vlasništvu sporne građevine, te je Vijeće zaprimilo 
informaciju da se radi o firmi „Kod pokretnog mosta d.o.o.“ Vezano za obavljanje djelatnosti 
skladištenja hrane namijenjene prodaji na tržnici Vijeće je upućeno da od Carinske uprave zatraži 
izvješće o provedenom nadzoru, obzirom da im je predmet proslijeđen od strane Sanitarne 
inspekcije. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Carinskoj upravi Rijeka uputit će se dopis s molbom da se Vijeću MO Luka dostavi izvješće 
o obavljenom nadzoru nad djelatnostima koje se obavljaju u građevini sa adresom 
Demetrova 8.  
 

• Prometni znakovi u ulicama oko gradske tržnice – na zahtjev Vijeća iz veljače ove godine, 
uglavnom su uklonjeni ili korigirani prometni znakovi koji nemaju smisla u ulicama oko 
gradske tržnice. 

Preostala je još velika putokazna ploča na ulazu u kvart iz Ulice Ivana Zajca, koja upućuje na 
nepostojeće trajektno pristanište. Tajnica je mailom od 26.08.2019. od Rijeka prometa (Vladimir 
Klobučar) zatražila objašnjenje zašto još uvijek nema intervencije na ovom prometnom znaku koji u 
jednom dijelu upućuje na nepostojeće trajektno pristanište. 
 

• Predsjednik VMO je upoznao prisutne s namjerom odlaska u Rijeka promet gdje bi se 
zatražila informacija o mogućem uvođenju trajektne linije Rijeka – Cres. 

Novi list je u nekoliko navrata pisao o talijanskom brodaru čiji je trajekt već bio prisutan u riječkom 
akvatoriju. Vlasnik međutim nije osigurao sve potrebne dozvole pa ove godine od te trajektne linije, 
koja je trebala biti uspostavljena od 15. srpnja do 15. rujna, neće biti ništa. Zbog mogućnosti 
uvođenja te linije u budućnosti, dogovoriti će se kratki sastanak sa g. Frkom iz Rijeka prometa, 
kako bi se dobile informacije o prometnim rješenjima koja bi morala biti uvedena na području ovog 
mjesnog odbora za slučaj uvođenja trajektne linije Rijeka – Cres. 
 

• Predsjednik je informirao vijećnike da je zatražen sastanak kod pročelnice OGU za 
komunalni sustav po pitanju Prioriteta MO Luka za 2020. godinu. 

Cilj sastanka je detaljnije obrazložiti pojedine zahtjeve ovog mjesnog odbora (kamere, dječje 
igralište, pilomati), kako ne bi bili odbijeni od stran Grada. 
 

• Predsjednik je informirao vijećnike o prijedlogu rješenja parkiranja u Demetrovoj ulici, o 
čemu je razgovarao i s predstavnikom Rijeka plusa, Mariom Rastom.  

Kako je u toj ulici mnoštvo kombi vozila u funkciji dostave za tržnicu, prijedlog bi bio da se na 
sjevernom nogostupu ucrtaju plava parkirna mjesta, s mogućnošću dostave od 5 do 8 sati ujutro. 
Nakon 8 sati parkirna mjesta bila bi dostupna građanima, a dostavna vozila bi morala nakon 8 sati 
imati uredno plaćenu parkirnu kartu. Prisutni se slažu s prijedlogom. 

Zaključak: 
Nakon još jednog obilaska terena, Rijeka prometu će se uputiti prijedlog uređenja 
parkirališta u Demetrovoj ulici.  
 

• U nastavku sjednice predsjednik se osvrnuo na članak u Novom listu u kojem je stranka 
Lista za Rijeku pozvala Rijeka plus da vrati mogućnost plaćanja povlaštenih parkirnih karti 
na šestomjesečnu dinamiku.  
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AD 2 
 

• Zamjenik predsjednika Mladen Pantar, koji je unaprijed najavio da pod točkom „Razno“ ima 
kratku informaciju za vijećnike, kazao je da je njegova namjera upravo bila upoznati Vijeće 
sa konferencijom za tisak, na kojoj je njegova stranka Lista za Rijeku zahtijevala da se 
ljudima ponovo omogući plaćanje parkirne karte dva puta godišnje, a ne samo mjesečnom 
dinamikom što je trenutno jedina opcija. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Stefan Mataja Mafrici 
 


