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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/20-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-8 
Rijeka,  15.06.2020. 
                                    
 
   

ZAPISNIK 
15. SJEDNICE VMO LUKA 

 
15. sjednica VMO Luka održana je 15.06.2020. (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 
• Daina Glavočić, članica VMO 
• Daniela Maras Vukušić, članica VMO 
• Joško Vitezica, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 21.05.2020. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Predsjednik VMO Luka, gdin. Stefan Mataja Mafrici pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Informacija o sastanku predsjednika vijeća mjesnih odbora grada Rijeke s 

Gradonačelnikom od 04.06.2020. 
2. Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu zbog odustajanja od programa Dani MO 

Luka (radi COVID 19) 
3. Programi rada za 2021. godinu 
4. Komunalna pitanja 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o sastanku koji se održao u gradskoj vijećnici 04.06.2020. 
Gradonačelnik je na sastanak pozvao predsjednike Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke. Tema 
sastanka bio je program malih komunalnih akcija. Uvodno je Gradonačelnik objasnio da je zbog 
epidemije/pandemije Corona virusa prihodovna strana gradskog proračuna znatno smanjena. 
Uzrok tome je odluka da se korisnike poslovnih prostora oslobodi plaćanja zakupnine, spomeničke 
rente i komunalne naknade u mjesecima u kojima su bili zatvoreni zbog epidemije. Sukladno 
smanjenju prihoda potrebno je smanjiti i rashodovnu stranu proračuna. S tim u vezi prilikom 
izglasavanja rebalansa gradskom vijeću će biti predložena i odgoda realizacije malih komunalnih 
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akcija planiranih za 2020. godinu. Ukoliko se prihodi oporave i ne dođe do novih posljedica novog 
vala pandemije ili drugih okolnosti koje bi utjecale na nedovoljno punjenje prihodovne strane 
proračuna planirani i usvojeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija za 2020. godinu 
(11.873.000,000 kn) realizirao bi se u 2021. godini. 
Prijelazni radovi iz 2019. godine realizirati će se u ovoj godini do kraja lipnja ili nešto duže. Također 
je za hitne intervencije ostavljen određeni iznos do 1.000.000,00 kn. Zbog svega navedenog, ove 
godine se nije išlo s pozivom prema građanima za  podnošenje novih prijedloga malih komunalnih 
akcija za 2021. godinu. Poziv za nove prijedloge išao bi slijedeće godine za 2022. godinu, ukoliko 
ne bude novih  posljedica na smanjenje proračuna. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju.  

 
AD 2 
 
Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, kojim se odustalo od programa Dani MO Luka, sačinjen 
je Rebalans Financijskog plana MO Luka za 2020. godinu. Predsjednik Vijeća je dao na usvajanje 
Rebalans Financijskog plana ukoliko prisutni nemaju primjedbi. Primjedbi nije bilo.  

Zaključak: 
Rebalans Financijskog plana MO Luka za 2020. godinu, jednoglasno je usvojen.   
 

 
AD 3 
 
Programi rada za 2021. godinu – Vijećnici su razgovarali o programima rada za 2021. godinu. 
Suglasni su da se i za slijedeću godinu prijave programi Doček djeda Mraza i Bulletin. Što se tiče 
Dana MO Luka razmišlja se o uvođenju nekih novih sadržaja, koji bi se detaljnije razradili u 
narednim danima.  

Zaključak: 
Odluka Vijeća o prijavi programa za 2021. godinu, donijet će se na slijedećoj sjednici.    

 
AD 4 
 

• Vijećnici su se upoznali sa odgovorom KD Vik-a vezano za sanaciju prekopa u Demetrovoj 
i Zagrebačkoj ulici.  

Svi prekopi u navedenim ulicama su sanirani. Odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
KD ViK-u će se uputiti kratak dopis u kojem će se Vijeće zahvaliti na brzoj reakciji i 
obavljenom poslu.      
 

• Po prijavi građana, Rijeka plus-u d.o.o. upućen je dana 22.05.2020. mail s molbom da se 
parkiralište Senjsko pristanište očisti od raznog otpada. Posao je obavljen u narednih 
nekoliko dana. 

• Vijećnici su se upoznali s Odobrenjem od 02.06.2020., kojim OGU za komunalni sustav 
odobrava Rijeka prometu d.d. postavljanje jednog hidrauličnog podiznog stupića (pilomata), 
što predstavlja stavku po prioritetima MO Luka za 2020. godinu. 

• Tajnica je upoznala vijećnike sa zaprimljenim mailom građana od 10.06.2020. Građanin sa 
adrese Verdieva 9, obratio se Odjelu za komunalni sustav (i na znanje MO Luka) s 
prijedlogom da se na pješačkoj zoni Verdieve ulice postave drugačiji koševi za sitne 
otpatke. Oni bi trebali imati poklopac koji bi spriječio neodgovorne stanare da tu odlažu 
kućni otpad, kao i galebove da taj otpad potom raznose i rade nered. Vijećnici podupiru 
prijedlog. Čeka se odgovor OGU za komunalni sustav. 

• Predsjednik VMO informirao je prisutne, da se nedavno u Zagrebačkoj ulici nedaleko 



 3/3 

ribarnice otvorio novi sadržaj – „FISH & GO“. U tom se kiosku priprema riba. Stanari zgrade 
žale se na neugodni miris koji se sada, zbog pripreme ribe, širi prema stanovima. G. Rast iz 
Rijeka plus-a d.o.o., zaprimio je pritužbu i kazao da je u kontaktu sa vlasnikom, te je 
dogovorena nabava nove nape koja bi znatno smanjila prodor neugodnih mirisa prema 
stanovima. 

 
AD 5 
 
Predsjednik je podsjetio prisutne da je Vijeće MO Luka, kao i još nekoliko mjesnih odbora, dalo 
podršku MO Kozala u njihovoj inicijativi da se ide prema PU Primorsko-goranskoj sa zahtjevom 
ponovnog uvođenja kvartovskih policajaca. S tim u vezi dana 22.05.2020. održan je sastanak 
predstavnika MO Kozala i predstavnika Policijske uprave, a mjesnim odborima koji su dali podršku 
inicijativi, dostavljen je zapisnik sa sastanka. Vijećnici su se upoznali sa sadržajem zapisnika. U 
diskusiji se nametnulo pitanje kakve koristi od sastanka imaju mjesni odbori koji su dali podršku, 
obzirom da je na sastanku pronađeno rješenje samo za područje MO Kozala? 
Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Vijeće će, zajedno sa susjednim mjesnim odborima organizirati sastanak sa predstavnicima 
PU PGŽ i zahtijevati kvartovskog policajca koji bi pokrivao područje centra grada.  

 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Stefan Mataja Mafrici 
 


