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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/20-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-6 
Rijeka,  21.05.2020. 
                                    
   

ZAPISNIK 
14. SJEDNICE VMO LUKA 

 
14. sjednica VMO Luka održana je 21.05.2020. (četvrtak) 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 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Luka 
3. Prijedlog promjene prometne regulacije na „poluotoku“ tržnice 
4. Zahtjev za sanaciju poplavom zahvaćenog područja MO Luka 
5. Najava zahtjeva stanara MO Luka za smanjenjem komunalne naknade 
6. Prijedlog MO Kozala za zajedničkim nastupom mjesnih odbora prema PU PGŽ 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća predložio je usvajanje dnevnog reda, ukoliko nema primjedbi ili dopuna. 
Primjedbi ni dopuna nije bilo. 

Zaključak: 
Dnevni red je jednoglasno usvojen.  

 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća je dao na usvajanje zapisnik sa prethodne sjednice. Primjedbi nije bilo.  
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Zaključak: 
Zapisnik sa 13. sjednice Vijeća od 25.02.2020. jednoglasno je usvojen.   
 

 
AD 3 
 
Prijedlog promjene prometne regulacije na „poluotoku“ tržnice - Predsjednik Vijeća je podsjetio 
vijećnike na pitanje prometne regulacije u kvartu o kojoj se već u više navrata razgovaralo. S 
postojećom regulacijom nisu zadovoljni kako građani koji ovdje stanuju, tako ni građani koji na ovo 
područje dolaze poslom, na tržnicu ili iz kakvog drugog razloga. Smatra da je došlo vrijeme da 
Vijeće poduzme aktivnosti kako bi se u proračunu Grada za 2021. godinu osigurala sredstva za 
promjenu prometne regulacije na način da se osiguraju dva ulaza i dva izlaza iz kvarta. Nakon 
diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.   

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti s ciljem 
promjene prometne regulacije u kvartu.    
 
 
AD 4 
 
Zahtjev za sanaciju poplavom zahvaćenog područja MO Luka – Predsjednik Vijeća je predložio da 
se poduzmu aktivnosti s ciljem prevencije i sanacije kvarta od poplava. Prošli puta izlijevanje mora 
bilo je osobito dugotrajno i uzrokovalo je mnoštvo problema: stanari nisu mogli ulaziti niti izlaziti iz 
svojih zgrada, vozila su se morala premještati van kvarta, poplavljene su drvarnice, dobar dio 
tržnice nije bio u funkciji... Smatra da se po ovom pitanju treba nešto poduzeti. Potrebno je pronaći 
neko rješenje, možda u suradnji sa Sveučilištem. Nakon kraće diskusije zaključeno je kako slijedi u 
zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti s ciljem 
prevencije problema koje uzrokuju poplave u kvartu.     
 
 
AD 5 
 
Najava zahtjeva stanara MO Luka za smanjenjem komunalne naknade – Predsjednik je informirao 
vijećnike o akciji stanara koji trenutno skupljaju potpise za peticiju, kojom se traži smanjenje 
komunalne naknade u kvartu. Ovaj dio grada svrstan je u 2. platni razred. Samo je najuži centar 
oko Korza, 1. razred koji plaća skuplju komunalnu naknadu. Stanari smatraju da je ovo područje 
nepravedno svrstano u 2. platni razred, što nije u skladu sa životnim standardom opterećenim: 
poplavama, suživotu s tržnicom, prometnim i parkirališnim kaosom, upitnim čišćenjem izvan 
koncesijskog područja tržnice, neugodnim mirisima koji se šire iz posuda za otpad... Stoga se 
peticijom zahtijeva da se komunalna naknada zbog navedenog smanji, svrstavanjem ovoga 
područja u 3. platni razred. Nakon kraće diskusije, odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće će podržati akciju stanara, čiji zahtjev je smanjenje komunalne naknade, odnosno 
svrstavanje područja oko gradske tržnice (južno od Ulice Ivana Zajca) u 3. platni razred.     
 
 
AD 6 
 
Prijedlog MO Kozala za zajedničkim nastupom mjesnih odbora prema PU PGŽ - Dana 11.03.2020. 
godine zaprimljen je e-mail Vijeća MO Kozala. Obratili su se vijećima svih mjesnih odbora na 
području Grada Rijeke s prijedlogom za zajedničkim nastupom prema Policijskoj upravi Primorsko-
goranskoj. Naime zbog raznih oblika vandalizma zatražilo bi se ponovno uvođenje kvartovskih 
policajaca.  
U diskusiji vijećnici su se dotaknuli problema u ovom mjesnom odboru, od parkiranja, osobito 
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dostave, do čestog remećenja javnog reda i mira, te podržavaju inicijativu MO Kozala. 

Zaključak: 
Vijeće podržava inicijativu MO Kozala za zajedničkim nastupom prema PU PGŽ i zahtjevom 
za ponovnim uvođenjem kvartovskih policajaca.       
 
 
AD 7 
 
Odluka o održavanju programa Vijeća u 2020. godini s obzirom na epidemiju COVID 19 – Vijećnici 
su razgovarali o novonastaloj situaciji i nepredviđenim okolnostima izazvanim corona virusom, 
mjerama predostrožnosti zbog sprječavanje zaraze, kao i o utjecaju mjera na proračun Grada. 
Odlučeno je da će se Vijeće MO Luka prilagoditi novonastaloj situaciji, te smanjiti izloženost djece i 
građana zarazi, odustankom od programa Dani MO Luka što je bilo planirano za realizaciju krajem 
svibnja/početkom lipnja ova godine. Time će se smanjiti ukupni troškovi predviđeni Financijskim 
planom za 2020. godinu.   

Zaključak: 
Vijeće MO Luka odustaje od programa Dani MO Luka, o čemu će pismenim putem 
obavijestiti Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkciju za mjesnu samoupravu.       
 
 
AD 8 
 
Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim e-mailom OGU za komunalni sustav (Anđelina Čobić) od 
12.05.2020. U e-mailu se informira vijećnike da je nakon postave 5 klupa tipa „Barok“ (s naslonom) 
financiranih iz prioriteta za 2019. godinu, preostalo 3.125,00 kn. Predlaže se da se na jedan od 
autobusnih perona na Jelačićevom trgu, postavi klupa tipa „Obala“ (bez naslona) koja cijenom 
odgovara neutrošenim sredstvima.  
Nakon kraće diskusije vijećnici su odlučili kako slijedi u zaključku.   

Zaključak: 
Vijeće MO Luka je suglasno da se na jedan od autobusnih perona na Jelačićevom trgu 
postavi klupa tipa „Obala“ na teret preostalih sredstava prioriteta za 2019. godinu, u iznosu 
3.125,00 kn. 
 
 
AD 9 
 
Tajnica je informirala vijećnike o pritužbama stanara zaprimljenim u posljednje vrijeme: 

- Stanarka iz Zagrebačke ulice žali se na neodržavanje čistoće u zapadnom dijelu ulice (e-
mail od 11.05.2020.: 

Dana 13.05.2020. tajnica je proslijedila pritužbu stanarke Direkciji za komunalno redarstvo s 
molbom za njihovo postupanje. 

- Stanar iz Matačićeve 1 telefonom se žalio na proširivanje terasa ugostiteljskih objekata u 
Matačićevoj ulici. Smatra da sada u ulici, koja je pješačka zona, sada više nema dovoljno 
mjesta za pristup interventnih vozila 

Predsjednik je podsjetio vijećnike da je Grad ugostiteljima dozvolio proširenje terasa zbog 
poštivanja mjera distance među gostima, a radi sprječavanja zaraze corona virusom. Obišao je 
teren i mišljenja je da proširenje terasa u Matačićevoj ulici ni na koji način ne priječi pristup 
interventnim vozilima više nego što je to bilo prije proširenja. Ostali prisutni se slažu. 

- Stanarka iz Zagrebačke ulice žalila se na caffe bar na adresi Zagebačka 7c, koji je također 
proširio terasu, pa sada gosti onečišćuju ulaz u njihov portun. 

Vijećnici smatraju da je kod ovog ugostitelja veći problem preglasna glazba nego proširenje terase. 
-  Stanar iz kvarta se žali na nečistoću na parkiralištu Senjsko pristanište kao i na nedostatak 

javne rasvjete na tom prostoru.  
Tajnica je obišla teren i vijećnicima pokazala fotografije sa parkirališta Senjsko pristanište. Nakon 
kratke diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.   

Zaključak: 
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Po pitanju smeća na parkiralištu Senjsko pristanište, od Rijeka plusa d.o.o. pismeno će se 
zahtijevati hitno čišćenje površine, ako i kontinuirano održavanje čistoće na parkiralištu. 
Također će se ponovo uputiti zahtjev za proširenjem javne rasvjete na tom prostoru.        
 

- Stanar iz kvarta se žali na nesanirane prekope u Demetrovoj ulici, koji se pretvaraju u 
udarne rupe, opasne za oštećenje vozila  

Iako je već postoji prepiska, kao i telefonski kontakti s ViK-om, vijećnici su nakon kraće diskusie 
odlučili kako slijedi u zaključku.    

Zaključak: 
Uputit će se još jedan dopis KD ViK-u i zahtijevati sanacija prekopa u Demetrovoj i 
Zagrebačkoj ulici.         
 
 
AD 10 
 
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 
 


