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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/20-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,  28.01.2020. 
                                    
   

ZAPISNIK 
12. SJEDNICE VMO LUKA 

 
12. sjednica VMO Luka održana je 28.01.2020. (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 

• 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 11. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 14.12.2019. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje izvješća o radu VMO Luka za 2019. godinu 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća dao je prisutnima na razmatranje Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2019. 
godinu. Predložio je da se Izvješće usvoji ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo. 

Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2019. godinu jednoglasno je 
usvojeno. 

 
 
AD 2 
 

• Prometni čep zbog opskrbe HNK I. pl.Zajca - Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim 
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dopisom OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje od 16.12.2019. 
godine.  

Obratili su se kazalištu s molbom da se opskrba vrši u vremenu izvan rada tržnice, svakako iza 13 
sati, odnosno po mogućnosti u popodnevnim satima od 16 do 19 sati.  
 

• U nastavku sjednice vijećnici su ponovo razgovarali o problemu cjelodnevnog parkiranja 
dostave u zapadnom dijelu Verdieve ulice. 

Problem je u više navrata iznesen nadležnim gradskim službama u pisanom obliku, kao i usmeno 
na održanim sastancima, ali nema pomaka na bolje. 
Vijećnik Joško Vitezica iznio je i svoje osobno neugodno iskustvo s vozačem dostave, koji je odbio 
pomaknuti vozilo dok ne obavi iskrcaj robe. 
Predsjednik Vijeća je također bio prisutan na intervenciji prometnog redarstva, kada su vlasnici 
kombi vozila zauzeli prijeteći stav za slučaj da im se ispiše kazna. Prometni redari su očito 
nemoćni išta učiniti bez pratnje policije. U protivnom riskiraju da budu fizički napadnuti. 
 
 
 
AD 3 
 

• Predsjednik je informirao prisutne o novinama koje će KD Čistoća d.o.o. primjenjivati u 
2020. godini, sukladno odluci Vlade RH. 

Na predavanju održanom za mjesne odbore 22.01.2020. u gradskoj vijećnici, djelatnici KD Čistoće 
d.o.o. prezentirali su novi način odvoza glomaznog otpada. Svako kućanstvo na području grada 
Rijeke ima pravo jednom godišnje na odvoz 2 m3 glomaznog otpada „sa kućnog praga“ bez 
naknade. Glomazni otpad se više neće odvoziti putem mjesnih odbora, odnosno naručivanjem 
baja od 5 m3. Građani će odvoz dogovarati direktno sa KD Čistoćom dostavom za to predviđenog 
obrasca, elektroničkim putem, poštom ili osobnom predajom na njihovoj adresi – Dolac 14. Odvoz 
će se obavljati na mjestu i u vrijeme dogovorenom telefonskim kontaktom. Odvoz će se obavljati 
kamionom s grajferom. Trenutno je na snazi prijelazno razdoblje koje će trajati sigurno do ljetnih 
mjeseci, u kojem će građani moći koristiti oba načina.  

 

• Vijećnici su se upoznali s dopisima Odjela za gradsku samoupravu i upravu, a radi se o 
Programskim aktivnostima mjesnih odbora za 2020. godinu od 09.12.2019. i Financiranju 
programskih aktivnosti VMO u 2020. godini od 02.01.2020.  

 
 
 
 
 
 
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 
 


