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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/17-02/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  26.01.2017. 
            
                         

ZAPISNIK 
27. SJEDNICE VMO LUKA 

 
27. sjednica VMO Luka održana je 26.01.2017. (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama 
MO Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO 
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO 
• Vinko Brajković, član VMO 
• Ljiljana Cvjetović, članica VMO 
• Mladen Pantar, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

Ostali nazočni: 
• Šaban Mahmutović 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 14.12.2016. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Tekuća komunalna problematika: 

- upućeni i zaprimljeni dopisi 
- ostalo 

2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

• Vezano za bazne stanice teleoperatera upućeni su dopisi: 
a) Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine od 21.12.2016., kojim VMO 

Luka traži pokretanje inspekcijskog nadzora 
b) OGU za urbanizam od 16.11.2016. sa upitom da li je postavljanje bazne stanice 

usklađeno sa prostornim planom 
c) Konzervatorskom  odjelu u Rijeci od 15.11.2016. sa molbom za sastanak 

Na navedene dopise MO Luka do početka ove sjednice nije zaprimio odgovor. 
d) Građevinska inspekcija u Rijeci – zaprimljen je odgovor na naš dopis (ur.br. 

118/2016) kojim Konzervatorski odjel u Rijeci (MO Luka na znanje) izvješćuje da 
investitor TELE 2 d.o.o. za gradnju bazne stanice na zgradi Zagrebačka 15 ima svu 
dokumentaciju osim ishođenih posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara 

Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
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a) Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine uputiti će se požurnica ukoliko 
do slijedeće sjednice ne bude zaprimljen odgovor 

b) OGU za urbanizam uputiti će se požurnica i zahtijevati očitovanje  
 

• Što se tiče prometa u kvartu (Riva Boduli-Demetrova-Wenzelova) – zaprimljeno je od OGU 
za komunalni sustav Odobrenje (ur.br. 117/2016) kojim se:  

Dana 12.01.2017. od Rijeka prometa (D.Frka) zaprimljen je e-mail kojim se Vijeće informira o 
aktivnostima poduzetim temeljem zaključaka sa 27. sjednice Odbora za promet: 
 

1. Uređenje ulice Senjsko pristanište – Uređenje podrazumijeva djelomičnu sanaciju kolnika – 
saniranje udarnih rupa i drugih oštećenja, brisanje postojeće horizontalne signalizacije, 
iscrtavanje nove signalizacije sa preregulacijom u jednosmjeran promet od zapada prema 
istoku, iscrtavanje novih parkirnih mjesta i postavu vertikalne prometne signalizacije kojom 
se Demetrova određuje za vozila opskrbe i lokalni promet (stanari). Status: Pribavljene su 
sve suglasnosti, proveden je postupak javne nabave, radovi su ugovoreni – čeka se samo 
nastupanje povoljnih vremenskih prilika da radovi mogu započeti.     

2. Izmještanje parkirnog mjesta rezerviranog za potrebe HNK Ivana pl. Zajca sa kolnika 
Wenzelove ulice na lokaciju izvan kolnika, neposredno uz zgradu HNK. Zahvatom je 
predviđeno i izmještanje parkirnih mjesta rezerviranih za osobe sa invaliditetom sa srednje 
dionice Wenzelove  u Zagrebačku ulicu (određen broj parkirnih mjesta u Zagrebačkoj 
prenamijeniti će se u mjesta za osobe sa invaliditetom). Status: Pribavljene su sve 
suglasnosti, izvođenje će se uskladiti sa radovima iz točke 1. 

3. Aktiviranje slijepog priključka parkirališta Grobnička riva na cestu D-404 – Rijeka promet je 
bio dužan preurediti postojeći projekt kako bi se i ulaz i izlaz sa parkirališta odvijali preko 
priključka na cestu D-404. Status: Projekt je zgotovljen, Luka Rijeka je kao investitor u 
predmetni zahvat suglasna i projekt je spreman za predaju Luci Rijeka. Luka još mora 
projekt uputiti na suglasnost Hrvatskim cestama i Gradu Rijeci, a po dobivenim 
suglasnostima zahvat će biti spreman za izvođenje. Rijeka promet nema nadležnost da 
Luku Rijeka prisili da što hitnije krene u zahvat, a za sada od Luke nemamo informaciju 
kada će to približno biti.   

 
Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis Luci Rijeka d.d. kako bi se ubrzala procedura ishođenja potrebnih 
suglasnosti i što prije realiziralo aktiviranje slijepog priključka na parkiralište Grobnička 
riva.  
 

• Novi koncesijski ugovor za tržnicu - još uvijek se čeka na termin sastanka s pročelnikom 
OGU za gospodarenje imovinom.  
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Zaključak: 
Ukoliko ne dođe do sastanka, organizirati će se zbor građana na koji će se pozvati i 
pročelnik OGU za gospodarenje imovinom, kao i predstavnici medija.  
 

• Inicijativa MO Luka za kontrolu populacije galebova – pročitan je odgovor župana (ur. br. 
6/2017.  

Zaključak: 
Vijeće je u raspravi zaključilo da se iz odgovora župana ne nazire spremnost PGŽ za 
aktivnije uključivanje u sustavno rješavanje ovog problema.   
 

• G. Kalanj je podsjetio vijećnike da nikada nije provedeno čišćenje slivnika sjeverno od Ulice 
Ivana Zajca. Predsjednica je dodala da Vijeće nikada nije dobilo nikakvu informaciju od ViK-
a o mogućnosti spajanja istočnog i zapadnog sliva u Zagrebačkoj ulici, o čemu se govorilo 
još prije dvije godine. 

Zaključak: 
� Po pitanju čišćenja slivnika sjeverno od Ulice Ivana Zajca kontaktirati će se g. 

Šimatović iz OGU za komunalni sustav (ZKD) 
� Uputit će se dopis ViKu-u i zatražiti informacija o mogućnosti spajanja istočnog i 

zapadnog sliva o čemu se razgovaralo u prostorijama ViK-a još u rujnu 2015.   
 

• Vijeću MO Luka pismenim putem se obratio g. Mauro Ravnich s prijedlogom uređenja 
Jedrarske ulice. G. Ravnich je dugogodišnji korisnik gradskog prostora i vlasnik 
ugostiteljskog lokala Caffe bar No 1 u Jedrarskoj ulici. Kako su obližnji prostori uređeni 
(nogostupi) g. Ravnich predlaže da MO Luka pokrene inicijativu uređenja ove ulice kao npr. 
ispred Circola i Ulice Ante Starčevića ili barem postavljanje nove asfaltne podloge.   

Zaključak: 
Vijeće se slaže s prijedlogom. Uputit će se dopis pročelnici OGU za komunalni sustav i 
zatražiti uređenje Jedrarske ulice.  G. Ravnicha će se obavijestiti o učinjenom. 
 
 
AD 2 
 

• Vijećnici su se upoznali s dopisom Lučke uprave Rijeka kojim informira Vijeće da sukladno 
preporuci MPPI, te obzirom na upisani predmet poslovanja  i izvore iz kojih se financira 
poslovanje, nisu u mogućnosti donirati programske aktivnosti VMO Luka.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju Lučke uprave Rijeka.  
 

• Tajnica je informirala Vijeće o Javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana objavljenoj na web stranici Grada Rijeke dana 19.01.2017. godine. 
Javna rasprava traje do 31.01.2017. do kada je moguće dati prijedloge. 

G. Kalanj predlaže da se GUP dopuni (izmjeni) u smislu da za postavljanje baznih stanica unutar 
zaštićene urbanističke zone, teleoperateri najprije moraju ishoditi rješenje Konzervatorskog odjela 
u Rijeci o poštivanju posebnih uvjeta koje im taj odjel propiše. 

Zaključak: 
Predsjednica i zamjenik će izvršiti uvid u Prijedlog izmjene GUP-a na adresi Titov trg 3, te će 
se predložiti izmjenu/dopuna Prijedloga, kako je naveo g. Dražen Kalanj.  
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Luka 
 

Davorka Milanović Mirjana Karabaić 
 


