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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/19-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,  14.06.2019. 
                                    
   

ZAPISNIK 
6. SJEDNICE VMO LUKA 

 
6. sjednica VMO Luka održana je 17.07.2019. (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 

• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Daniela Maras Vukušić, članica VMO 

• Joško Vitezica, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 14.06.2019. 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: 
 

• zaprimljen je mail od 01.07.2019. kojim OGU za komunalni sustav informira Vijeće da su, 
temeljem izvida i postupanja komunalnog redara, odgovorne osobe ugostiteljskih objekata 
„Falcon gradski“ i „Batana“ uklonile nepropisno odložene predmete i naprave (suncobran, 
stol i stolice) javne površine. 
 

• dodatni stupić u Wenzelovoj ulici – na zahtjev Vijeća, Rijeka promet je postavio dodatni 
stupić u Wenzelovoj ulici tik uz zgradu kazališta, kako bi se spriječio ulaz/izlaz 
neodgovornih vozača na pješačku zonu Verdieve ulice 
 

• „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 
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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 se upućuje da od Carinske uprave zatraži 
izvješće o provedenom nadzoru, obzirom da im je predmet proslijeđen od strane Sanitarne 
inspekcije.  
 

• prometni znakovi u ulicama oko gradske tržnice – na zahtjev Vijeća 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.  

Zaključak: 
Uputit će se e-mail Rijeka prometu d.d. i zatražiti objašnjenje zašto putokazna ploča na 
ulazu u kvart iz Ulice Ivana Zajca još uvijek nije uklonjena? 
 
 
AD 2 
 

• Predsjednik je informirao vijećnike o novosti vezanoj za Zakon o elektroničkom izdavanju 
računa u javnoj nabavi (NN 94/18), kojim se uvodi obveza izdavanja elektroničkih računa 
za sve isporuke u javnoj nabavi. 

Od 01.07. i Grad Rijeka posluje isključivo putem e-računa, pa tako i mjesni odbori. Tajnici će dobiti 
sve instrukcije i upute od Direkcije za mjesnu samoupravu. 
 

• Tajnica je informirala vijećnike o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog 
plana, koja traje od 24. srpnja do 27. kolovoza 2019. Izmjene i dopune Prostornog plana u 
jednom dijelu obuhvaćaju i područje MO Luka – Porto Baroš. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Stefan Mataja Mafrici 
 


