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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/19-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  23.09.2019. 
                                    
   

ZAPISNIK 
8. SJEDNICE VMO LUKA 

 
8. sjednica VMO Luka održana je 23.09.2019. (ponedjeljak) 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 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Daina Glavočić, članica VMO 
• Joško Vitezica, član VMO 

 
Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 28.08.2019. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacija sa sastanka kod Pročelnice OGU za komunalni sustav od 16.09.2019. 
2. Bulletin – dogovor za ovogodišnji broj 
3. Komunalna pitanja 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

 
Predsjednik VMO je informirao vijećnike o održanom sastanku sa pročelnicom OGU za komunalni 
sustav, Irenom Miličević. Sastanak se održao 16.09.2019. u prostorijama OGU sa komunalni 
sustav. Osim pročelnice, na sastanku su bili prisutni: Željko Vitas, ravnatelj Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti, Stefan Mataja Mafrici,  predsjednik VMO Luka i Davorka Milanović, tajnica 
VMO Luka. Tema sastanka su bili Prioriteti VMO Luka za 2020.  
Vijeće MO Luka je za slijedeću, 2020. godinu dostavilo tri prijedloga: 

1. Postava 2 kamere za video nadzor prometa u zapadnom dijelu Verdieve i Zagrebačke 
ulice. 

Na upit pročelnice, predsjednik VMO Luka objasnio je da je Vijeće kamere predložilo s ciljem 
sankcioniranja neodgovornih vozača dostavnih vozila koji doslovce svakodnevno zakrčuju površine 
navedenih ulica, zbog čega stanari i građani negoduju. Vijeće se po ovom pitanju obraćalo Direkciji 
za prometno redarstvo, ali nema pomaka. Naglasio je da razumije i probleme prometnih redara koji 
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su pri obavljanju svog posla izloženi vrijeđanju pa čak i fizičkim napadima od strane vozača koje bi 
trebali sankcionirati. Vijeće je na prijedlog potaknula nabava i nedavno stavljanje u funkciju 
kamera, postavljenih na pet lokacija u centru grada.  
Pročelnica je kazala da se posao s kamerama još uhodava i rješavaju tehnički problemi. U planu 
nabava još nekoliko kamera iduće godine. Naglasila je da kamere neće biti učinkovite na području 
koje je MO Luka predložio, jer će u kadar ući samo posljednje vozilo u nizu. Smatra da se bez 
„živog“ čovjeka to pitanje neće moći riješiti. Predlaže provođenje akcije u trajanju od 7 dana, već 
slijedeći mjesec, kada bi se na teren uputilo po dva ili više prometna redara, zbog izbjegavanja 
fizičkih obračuna s neodgovornim vozačima dostave.   

2. Mini dječje igralište sa nekoliko sprava postavljenih u Verdievoj ulici između kbr. 9 i 11 (po 
uzoru na rješenje na Pavlinskom trgu). 

Predsjednik VMO Luka je objasnio prisutnima da je ovaj zahtjev postavljen temeljem upita 
sugrađana koji imaju malu djecu i činjenice da na području MO Luka ne postoji nikakav prostor 
namijenjen njima. 
Pročelnica je kazala da će sa suradnicima razmotriti prijedlog i vidjeti može li se dio površine 
iskoristiti za postavljanje nekoliko sprava za djecu. Iskoristila je priliku i najavila radove uređenja 
površine ispred kazališta, oko fontane. Radovi bi trebali započeti uskoro, već u listopadu ove 
godine. Predviđa se novo popločenje i obnova fontane kako bi ona bila u funkciji.  
Sastanak sa stručnim službama Odjela održao se na terenu 18.09.2019., u Verdievoj ulici. Prisutni 
su bili: Baždarić Snježana, voditeljica službe održavanja, Anđelina Čobić, viša stručna suradnica, 
Ivana Parac, savjetnica za zelene površine, predsjednik i tajnica VMO Luka. Predstavnice OGU za 
komunalni sustav su po pitanju postave sprava za djecu kazale da to na ovoj površini nije moguće. 
Za dječje igralište, sukladno pravilima i zakonskim regulativama potrebno bi bilo postavljanje i 
adekvatne podloge, a ne samo dječjih sprava. Osim toga i Odjel za urbanizam se negativno 
očitovao po pitanju ovog prijedloga. U njihovom očitovanju stoji da je sukladno prvonagrađenom 
idejnom rješenju izgrađen Kazališni trg i park, što podliježe autorskim pravima, te bilo kakva 
intervencija na ovom prostoru nije moguća.  

3. Postava 2 pilomata u Zagrebačkoj ulici između kućnih brojeva 10 i 7A, nakon žuto 
obilježenih dostavnih mjesta. 

Nakon što je predsjednik VMO objasnio zahtjev Vijeća, a to je da se radi o površini dijela kolnika 
Zagrebačke ulice namijenjenog samo stanarima, pročelnica je kazala da postava pilomata na 
ovom području nije moguća. Pilomati se ukopavaju za svoju visinu plus obujam pripadajuće male 
strojarnice. Ovo je područje nisko nad morem, a strojarnica nema dobru zaštitu od slane vode. 
Osim toga cijena jednog pilomata je oko 60.000,00 kuna. Predložila je da se razmotre alternativne 
mogućnosti: iscrtavanje žute horizontalne signalizacije ili postave dodatnih stupića s lancem i 
lokotom. U tom smislu obavijestit će stručne službe Rijeka prometa da zajedno sa predstavnicima 
MO Luka obiđu teren i predlože najbolje rješenje. 
 
U nastavku sastanka razgovaralo se i o nekoliko pitanja izvan teme, koja su važna stanarima MO 
Luka: 

- Vijeće MO Luka je Rijeka prometu uputilo prijedlog uređenja parkirališnog prostora u 
Demetrovoj ulici (dopis 32 od 05.09.2019.) 

Predsjednik Vijeća je ukazao i na problem preprodaje roba namijenjene prodaji na tržnici, koja se u 
Demetrovoj ulici odvija noću, uz buku preprodavača, zbog čega građani nemaju miran san. 

- Građani se također žale na izgled derutne građevine na adresi Demetrova 8 i ukazuju da se 
tu skladišti roba namijenjena prodaji na tržnici.  

Pročelnica je kazala da su u izradi novi podzakonski akti koje odobrava Gradonačelnik, a kojima se 
uređuje promet u gradu. Pitanje dostave bi se moglo riješiti primjenom tih akata, jer predviđaju 
naplatu parkiranja i na dostavnim mjestima ukoliko je vozilo na istom parkirnom mjestu duže od 30 
minuta. Što se tiče preprodaje robe u Demetrovoj ulici organizirat će se Carinski nadzor. 
Kontaktirati će također rukovoditelja Direkcije za komunalno redarstvo vezano za građevinu 
Demetrova 8. 

- Predsjednik VMO je ukazao na česte kvarove pokretnih stepenica koje vode u i iz 
pothodnika ispod Ulice Ivana Zajca 

Pročelnica je kazala da je otklonjen kvar i zamijenjeni lanci koji su uzrokovali škripu stepenica. 
Česti zastoji su posljedica ljudskog faktora. Naime, svake pokretne stepenice zakonski moraju 
imati „stop“ dugme za slučaj nužde (da nekome nešto zapne u stepenicama ili slično). Na žalost 
ljudi bez nekog posebnog razloga to dugme svako toliko pritisnu. Da bi se stepenice ponovo 
pokrenule potrebno je fizički doći i ključem ponovo sustav pustiti u rad. U izradi je elektronska 
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dojava i rješavanje ovog problema.   
-   Predsjednik VMO je pitao postoji li način na koji bi se spriječila nezakonita prodaja 

razglednica ili kakvih sličnih roba koja se obavlja na Korzu u hodu, pod izgovorom da su 
prihodi od takve prodaje namijenjeni humanitarnim svrhama. 

Pročelnica je kazala da komunalni redari imaju ovlasti, ali ukoliko se prekršitelj odbije legitimirati tu 
njihova ovlast prestaje, pa je to pitanje vrlo teško sustavno riješiti.  

- Predsjednik VMO je postavio i pitanje prometnih rješenja u zoni oko gradske tržnice, gdje 
još uvijek dolazi do prometnih čepova. 

Jedan od uzroka je trajni prometni čep u jutarnjim satima u Demetrovoj ulici i povremena opskrba 
kazališta koja se obavlja u Wenzelovoj ulici iz kamiona, koji tada zauzme jedan prometni trak. 
Vijeće MO Luka predlaže i već je upućen dopis nadležnim službama za prenamjenu parkirnih 
površina u Demetrovoj iz dostavnih u „plava“ parkirna mjesta namijenjena građanima, osim uz 
zgradu ribarnice. Za opskrbu kazališta se predlaže da se ovaj posao obavlja u popodnevnim 
satima (iz 16 sati), a ne u vršnim jutarnjim satima kako je to sada običaj. Napomenuo je i sastanak 
sa prometnim stručnjakom Milivojem Benigarom na kojem se, između ostalog, govorilo i o 
mogućnosti obratnog prometovanja Demetrovom ulicom. 
Pročelnica je kazala da se u skorije vrijeme neće raditi na prometnim rješenjima u zoni tržnice. 
Razlog tome su planirani složeni infrastrukturni radovi na dvije glavne riječke prometnice, 
Krešimirovoj ulici gdje su radovi u tijeku i Adamićevoj ulici, čija je rekonstrukcija planirana po 
završetku Krešimirove, odnosno u 2021. godini. Već se sada radi na prometnim rješenjima za 
razdoblje trajanja radova u Adamićevoj, obzirom da ona ima samo dva prometna traka i biti će 
posve izvan funkcije. 
Što se prometnog čepa zbog kamiona u Wenzelovoj kontaktirati će HNK I. pl. Zajca i vidjeti može li 
se dostava za njihove potrebe obavljati u popodnevnim satima.  

- Predsjednik VMO je pitao ima li pročelnica kakvih informacija o uvođenju trajektne linije 
Rijeka – Cres od strane talijanskog brodara, o čemu je u nekoliko navrata pisano u Novom 
listu, a što bi ponovo utjecalo na promet u zoni tržnice. 

Pročelnica je kazala da nema nikakvih informacija i misli da od toga neće biti ništa. 
Nakon primljenih informacija i diskusije dogovoreno je kako slijedi u zaključku. 
U nastavku sjednice, predsjednik je pozvao vijećnike da predlože alternativne zahvate u kvartu koji 
bi se odradili na teret Prioriteta za 2020. godinu. 
Vijećnica Daniela Maras predlaže sanaciju kamenih ploča na Jelačićevom trgu, uništenih od strane 
neodgovornih skejtera.  

Zaključak: 
Vijećnici će do slijedeće sjednice obići kvart i predložiti zamjenske male komunalne zahvate 
za realizaciju u 2020. godini. 
 
 
 
AD 2 
 

• „Ruševna“ zgrada Demetrova 8 – sukladno zaključku sa prethodne sjednice poslan je upit 
Carinskoj upravi Rijeka, u kojem se traži informacija da li je ikada obavljen carinski nadzor 
u ovom objektu i koji su rezultati istoga. 

Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor Carinske uprave.  
 

• Pristup na pješačku zonu Verdieve ulice – uočena je česta prisutnost kamiona najčešće 
„Tia partner“ koji sa površine pješačke zone opskrbljuje ugostiteljske objekte. 

Vijećnici su se upoznali sa sadržajem dopisa upućenog UGU za komunalni sustav sa upitom imaju 
li možda neke tvrtke kao na primjer „Tia partner“ kakvo posebno odobrenje za ulaz na pješačku 
zonu. Netom prije početka sjednice zaprimljen je i odgovor, kojeg je na sastanku od 16.09.2019. 
spomenula i pročelnica, a koji glasi da Odjel ni u kojem slučaju ne odobrava ulaske u pješačku 
zonu radi dostave.  

• Tajnica je upoznala Vijeće sa sadržajem e-maila od 20.09.2019. kojeg je mjesnom uputila 
ovlaštena osoba Rive Boduli 5. 

Gospođa negoduje i pita zašto su klupe postavljene? Iskazala je bojazan da će ljudi tu sada 
ostavljati smeće. 
Tajnica je objasnila da se radi o prijedlogu Prioriteta za 2019. godinu od strane prošlog saziva 
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Vijeća. Postava klupa je imala cilj sprječavanja parkiranja vozila na nogostupu. Stručne službe 
grada su prihvatile prijedlog i postavile klupe. Ta je ta informacija prenijeta u odgovoru gospođi. 
Predsjednik se nadovezao kako je iskorištena prilika, te je obavljen obilazak i te lokacije 
18.09.2019. sa predstavnicama OGU za komunalni sustav, kada je bila riječ o mini dječjem 
igralištu. Svi su se na terenu složili da su se klupe odlično uklopile i predstavljaju „pun pogodak“.  U 
slijedećem mailu gospođa je ukazala na papirnato smeće i najlon vrećice kojih su puni zapadni 
dijelovi Zagrebačke, Verdieve i Ulice Riva Boduli, kao posljedice djelatnosti tržnice i vlasnika 
okolnih lokala koji više ne metu ili usisavaju svoje terase, već ih čiste puhalicama i tako stvaraju još 
više smeća.  
Tajnica je upoznala prisutne sa programom čišćenja ulica u kvartu. Nakon diskusije dogovoreno je 
kako slijedi u zaključku. . 

Zaključak: 
Uputit će se dopis KD Čistoći i zatražiti pojačanu dinamiku pometanja zapadnih dijelova 
Zagrebačke, Verdieve i Ulice Riva Boduli.  
 
 
AD 3 
 

• U nastavku sjednice vijećnici su raspravljali o novom broju glasila mjesnog odbora, 
Bulletina. 

Predsjednik predlaže da se svi članovi vijeća uključe u izradu, odnosno pisanje članaka za novi 
broj, s čim su se prisutni složili. G. Mladen Pantar već ima na umu članak o g. Petraliu. Predsjednik 
će stupiti u kontakt sa sudionicima u organizaciji  EPK 2020, kako bi dobio informacije o 
događanjima koja će se u okviru tog programa druge godine odvijati na području mjesnog odbora. 
Smatra da bi to za čitatelje bilo zanimljivo. Razgovor o Bulletinu će se nastaviti na slijedećoj 
sjednici, kada će se donijeti i odluke o detaljnijoj podjeli posla.  
 
 
 
AD 4 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Stefan Mataja Mafrici 
 


