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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

KLASA:  026-02/21-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-2 
Rijeka,  27.01.2021. 
                     
 
              

ZAPISNIK 
21. SJEDNICE VMO LUKA 

 
21. sjednica VMO Luka održana je 27.01.2021. (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 20. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 07.12.2020. 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 za 2020. godinu 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

- Dogovor o distribuciji Bulletin-a 
- Ostalo 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća dao je prisutnima na razmatranje Izvješće o radu Vijeća za 2020. godinu. 
Predložio je usvajanje Izvješća ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo. 

Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2020. godinu, jednoglasno je 
usvojeno.  
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AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim upitom stanara sa adrese Verdieva 9 (e-mail od 
25.01.2021.). Razmotrili su problematiku na koju stanar ukazuje, a radi se o stupnoj i podnoj 
rasvjeti u Verdievoj ulici, fontani koja nije u funkciji i problemu plavljenja u kvartu.  

Zaključak: 
Nakon očitovanja nadležnih službi, uputit će se odgovor stanaru Verdieve 9.  

 
 
AD 3 
 

• Bulletin 2020.  
Vijećnici su među sobom raspodijelili tiskane brojeve Bulletin-a koje će podijeliti građanima putem 
poštanskih sandučića na cijelom području MO Luka. 
 

• „Gradsko oko“ 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne s novom mogućnošću prijave raznovrsnog komunalnog 
nereda putem aplikacije pod imenom „Gradsko oko“. Radi e o internet platformi koja omogućuje 
dvosmjernu komunikaciju između Grada i građana po pitanjima vezanim za komunalnu 
problematiku na području Rijeke, što bi trebalo doprinijeti efikasnijem rješavanju različitih 
komunalnih kvarova i nepravilnosti i tako pridonijeti poboljšanju kvalitete života u gradu. 
 

• Odvoz glomaznog otpada 
Tajnica je informirala vijećnike da od 01.01.2021. više nije moguće naručivanje baja od 5 m3 
putem mjesnih odbora. Sada će građani u direktnoj komunikaciji sa KD Čistoćom d.o.o. dogovarati 
odvoz glomaznog otpada i to do 2 m3, jednom godišnje. Na web stranici Grada objavljeni su svi 
detalji o novom načinu odvoza glomaznog otpada. 
 
 
 
 
 
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 
 


