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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/20-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,  25.02.2020. 
                                    
   

ZAPISNIK 
13. SJEDNICE VMO LUKA 

 
13. sjednica VMO Luka održana je 25.02.2020. (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 

• Joško Vitezica, član VMO 

• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Daina Glavočić, članica VMO 

• Daniela Maras Vukušić, članica VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 28.01.2020. 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 
 
Vijećnici su razgovarali o komunalnim pitanjima: 

• Bistro „Iva“, Verdieva 6 – građani se žale na nemogućnost prolaska.  
Vlasnik bistroa koristi dio nogostupa za terasu. Na terasi su postavljeni stolovi i stolice. Za sada 
nema gostiju zbog još uvijek hladnog vremena, ali kada gosti budu sjedili prolaz pješaka će biti 
onemogućen. Osim toga u već ionako sužen prolaz postavlja se ploča s dnevnim jelovnikom koja 
također onemogućuje pješačku komunikaciju. 

Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati komunalnog redara i ukazati na problem prolaza pješaka uz terasu 
bistroa „Iva“ na adresi Verdieva 6.  
 

• Klupa u Wenzelovoj ulici – na istočnom nogostupu uz Mrtvi kanal postavljene su klupe od 
kojih je jedna izvidana iz podloge i premještena nešto dalje, na terasu konobe „Na 
kantunu“. Potrebno ju je vratiti na mjesto i ponovo fiksirati u podlogu. 
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Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati OGU za komunalni sustav, Direkciju zajedničkih komunalnih 
djelatnosti i zatražiti da se klupa vrati na mjesto.   
 

• Stupići na spoju Matačićeve i Zagrebačke ulice – stupići su ponovo devastirani od strane 
neodgovornih vozača. 

Obzirom da je devastacija stupića na ovoj lokaciji prečesta vijećnici razmišljaju da se nađe kakvo 
drugo rješenje, odnosno čvršća prepreka na ulazu u pješačku zonu Matačićeve ulice. 

Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati Rijeka promet d.d. i zamoliti da predlože kakvo drugo rješenje koje bi 
priječilo ulaz vozilima u pješački dio Matačićeve ulice, obzirom na prečestu devastaciju 
stupića na toj lokaciji.   
 

• Nesanirani prekopi u Demetrovoj ulici – po izvršenim radovima na vodovodnom sustavu u 
Demetrovoj ulici, još uvijek nisu sanirani prekopi. 

Za nesanirani prekop na kojem se usred kolnika produbljuju dvije rupe, u Demetrovoj ulici kod kbr. 
8, vijeće se mailom od 07.02.2020. već obraćalo Direkciji za komunalno redarstvo. Međutim, do 
početka ove sjednice nisu se poduzete nikakve aktivnosti po tom pitanju. Osim ovog, postoji i 
nesanirani prekop u istoj ulici kod kbr. 18b. 

Zaključak: 
Tajnica će se, u ime Vijeća, ponovo obratiti Direkciji za komunalno redarstvo i zatražiti 
sanaciju oba prekopa u Demetrovoj ulici.   
 

• Začepljene šahte na području gradske tržnice – obilaskom terena uočeno je da su mnoge 
šahte prekrcane raznovrsnim smećem.  

Osobito je to vidljivo u šahtama u istočnom dijelu Zagrebačke ulice kod kbr. 7 do 7C. U šahtama je 
vidljivo ne samo smeće, već i građevinski otpad, te postoji opravdana bojazan da voda za vrijeme 
kišnih razdoblja neće moći otjecati. 

Zaključak: 
Tajnica će se, u ime Vijeća obratiti Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. i zatražiti čišćenje šahti na 
području gradske tržnice, osobito onih u istočnom dijelu Zagrebačke od kbr. 7 do 7C.  
 

• Rasvjeta na parkiralištu Senjsko pristanište – građani se žale zbog nedovoljne rasvjete na 
ovom parkiralištu.  

Vijeće se po ovom pitanju već u više navrata obraćalo Rijeka plusu d.o.o., ali nema pomaka.  

Zaključak: 
Ponovo će se uputiti dopis Rijeka plusu d.o.o. i zahtijevati proširenje javne rasvjete na 
parkiralištu Senjsko pristanište.   
 

• Obavijesti Vodovoda i kanalizacije d.o.o. o prekidima u vodoopskrbi – Vijeće se putem 
maila dana 07.02.2020. obratilo ViK-u zbog pritužbi stanara Zagrebačke ulice o 
neadekvatnom informiranju o prekidima u vodoopskrbi. 

Naime, kada se obavljaju radovi na vodovodnom sustavu u Demetrovoj ulici, informacija o 
isključenju vode za domaćinstva u Demetrovoj uredno je objavljena na web stranicama ViK-a. 
Međutim, zgrade koje imaju ulaze (adrese) u Demetrovoj, također imaju ulaze i adrese sa sjeverne 
strane, odnosno u Zagrebačkoj ulici, a ti kućni brojevi u obavijesti o prekidu vodoopskrbe nisu 
navedeni.  Stoga je ViK zamoljen da informacija ubuduće obuhvati sve kućne brojeve koji će ostati 
bez vode, ne samo kućne brojeve u Demetrovoj, nego i u Zagrebačkoj ulici. 

Zaključak: 
Vijećnici su se upoznali sa odgovorom ViK-a u kojem se kaže da ViK nije upoznat s internim 
instalacijama i lokacijama njihovog priključenja na vodovodne priključke. Tvrde da su s 
ovim podatkom upoznati isključivo korisnici, te pozivaju korisnike u Zagrebačkoj ulici da se 
prijave za primanje obavijesti o najavi prekida u isporuci vode putem e-mail-a. 
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AD 2 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Stefan Mataja Mafrici 
 


