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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

KLASA:  026-02/20-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-10 
Rijeka,  10.07.2020. 
                                    
  

ZAPISNIK 
16. SJEDNICE VMO LUKA 

 
16. sjednica VMO Luka održana je 10.07.2020. (petak) 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 

• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Daina Glavočić, članica VMO 

• Joško Vitezica, član VMO 
 

Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 15.06.2020. godine: 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Programa rada za 2021. godinu 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća predložio je prisutnima da se usvoje programi rada jednaki onima koji su bili 
planirani za 2020. godinu. Podsjetio je na neizvjesnost održavanja programa zbog utjecaja corona 
virusa, kako na učesnike programa (osobito djecu) tako i na proračun Grada, odnosno obim 
financiranja programa mjesnih odbora. Zbog navedenog možda nije vrijeme za eksperimentiranje s 
novim programima. Prisutni se slažu, te je zaključeno kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijećnici su jednoglasno usvojili da se za 2021. godinu predlože programi rada: 

• Dani MO Luka 
- Likovni susreti u Jedrarskoj 
- KUP MO Luka u udičarenju 
- Zdravstvena akcija 

• Izdavanje glasila MO Luka – Bulletin-a 
• Doček djeda Mraza  
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AD 2 
 

• Prekomjerna buka glazbe iz caffe bara „iCaffe“, Zagrebačka 15A – Vijećnici su se 
upoznali i suglasni su upućenim dopisom na adresu Direkcije za komunalno redarstvo. 

Dopisom se zatražio nadzor i poduzimanje aktivnosti iz nadležnosti komunalnog redarstva, kako bi 
se prekomjerna buka glazbe koja „trešti“ iz caffe bara „iCaffe“ svela na razumnu i prihvatljivu mjeru. 
 

• Smeće u Demetrovoj – u proteklim danima Demetrova ulica bila je puna smeća. Po prijavi 
mjesnog odbora, KD Čistoća je promptno reagirala i ulica je interventno očišćena, 
informirao je predsjednik VMO prisutne 
 

• Nedostatak rasvjete na parkiralištu Senjsko pristanište – Građani se opetovano žale na 
nedostatak javne rasvjete na parkiralištu Senjsko pristanište. 

Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Uputit će se dopis pročelnici Odjela za komunalni sustav, budući da Rijeka plus d.o.o. niti 
nakon posljednjeg, u nizu upućenih dopisa nije poduzeo ništa po ovom pitanju.  
 

• Smeće uz Bistro Placa 51, Riva Boduli 3A – predsjednik je prisutnima prenio 
negodovanje građana vezano za nakupine smeća uz ugostiteljski objekt Bistro Placa 51. 

Zaključak: 
Tajnica će obići teren, fotografirati lokaciju i obratiti se komunalnom redarstvu sa 
zahtjevom da se površina oko ugostiteljskog objekta Bistro placa 51 očisti od smeća.   

 
AD 3 
 
Nije bilo diskusije pod ovom točkom dnevnog reda. 
 
 
 
 
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 
 


