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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

KLASA:  026-02/20-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-12 
Rijeka,  26.08.2020. 
                                    
  

ZAPISNIK 
17. SJEDNICE VMO LUKA 

 
17. sjednica VMO Luka održana je 26.08.2020. (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 

• 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 16. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 10.07.2020. 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 
 

• Prekomjerna buka glazbe iz caffe bara „iCaffe“, Zagrebačka 15A – Vijećnici su se 
upoznali sa odgovorom Direkcije za komunalno redarstvo od 13.07.2020. godine. 

Iako se u odgovoru navodi kako za vrijeme očevida nije utvrđena prekomjerna buka u tom 
ugostiteljskom objektu, vijećnici koji stanuju u blizini kažu da već mjesec dana nema ove 
neugodnosti. Vijeće smatra da se problem ipak riješio intervencijom komunalnog redarstva.  
 

• Nedostatak rasvjete na parkiralištu Senjsko pristanište – Vijeće se u nekoliko navrata 
počev od 2018. godine po pitanju proširenja rasvjete na parkiralištu Senjsko pristanište 
obraćalo Rijeka plusu d.o.o., ali spomenuta korespondencija nije polučila rezultat. 

Stoga je, sukladno zaključku sa prethodne sjednice, dana 23.07.2020., upućen dopis pročelnici 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor 
pročelnice.   

Zaključak: 
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Ukoliko odgovor ne stigne do početka rujna 2020. uputit će se požurnica na adresu Odjela 
za komunalni sustav.  
 

• Prometni čep uslijed dostave za HNK Ivana pl. Zajca – zbog čestih prometnih čepova u 
kvartu, uzrokovanih dostavom za kazalište Vijeće se dopisom od 22.07.2020. obratilo 
pročelnici Odjela za komunalni sustav. 

Dopisom se traži da se dostav za kazalište obavlja u popodnevnim satima, točnije iza 16 sati, o 
čemu se razgovaralo na sastanku kod pročelnice još u rujnu 2019. godine. Do početka ove 
sjednice nije zaprimljen odgovor Odjela za komunalni sustav.  

Zaključak: 
Ukoliko odgovor ne stigne do početka rujna 2020. uputit će se požurnica na adresu Odjela 
za komunalni sustav.  
 

• Vijećnica Danijela Maras je upitala ima li još pritužbi stanara na neugodne mirise iz 
pečenjare ribe, smještene u kiosk uz zgradu ribarnice. 

Predsjednik VMO je kazao da pritužbi nema, te da je vlasnik, kao što je obećao zamijenio napu 
jačom, kako bi se spriječilo širenje mirisa pečenja ribe 
 

• Tajnica je informirala vijećnike o pritužbi stanara zgrade Verdieva 11. Negoduju zbog kafića 
koji se nalazi u prizemlju zgrade. 

Vlasnik je iz nekog razloga odlučio vazama za cvijeće i suncobranima blokirati prolaz. Tajnica je 
kontaktirala komunalnog redara s molbom da provjeri nacrt iz Ugovora o korištenju javne površine, 
te utvrdi je li nacrtom prolaz između stolova obilježen kao pješačka komunikacija (kao što je to 
slučaj u mnogim ugostiteljskim  objektima u kvartu) ili ne. Po zaprimljenom odgovoru Vijeće će 
odlučiti o daljnjim aktivnostima po ovom pitanju. 
 
AD 2 
 
Mladen Pantar je upoznao prisutne sa zaglušnom bukom glazbe koja dopire iz zgrade Exportdrva, 
koja se nalazi nasuprot prozorima njihove zgrade i stanari s pravom negoduju. Nedavno je ta buka 
trajala do ranih jutarnjih sati, bez obzira na zanemariv broj posjetitelja.  
 
 
 
 
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 
 


