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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/17-02/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  22.02.2017. 
            
 
                         

ZAPISNIK 
28. SJEDNICE VMO LUKA 

 
28. sjednica VMO Luka održana je 22.02.2017. (srijeda) 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: 
•  

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 26.01.2017. godine: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje izvješća o radu VMO Luka za 2016. godinu 
2. Informacija o Fiskalnoj odgovornosti 
3. Tekuća komunalna problematika: 

- informacija o obilasku terena 03.02.2017. sa predstavnikom ZKD g. Šimatovićem 
- informacija o obilasku terena MO Luka od 13.02.2017. 
- bazne stanice – informacija 
- koncesija tržnice - informacija 
- Zapisnik sa 27. (tematske) sjednice Odbora za promet od 10.11.2016. 
- upućeni i zaprimljeni dopisi 
- ostalo 

4. Razno 
-  suglasnost MO Luka za postavljanje terase ispred Ugostiteljskog objekta „RICA“ – 
gluten free, Verdieva 3b 
- ostalo 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća dala je prisutnima na razmatranje Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2016. 
godinu. Predložila je da se Izvješće usvoji ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo. 
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Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2016. godinu jednoglasno je 
usvojeno.  
 
 
AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali s dokumentima vezanim za fiskalnu odgovornost Vijeća MO Luka, koje u 
ime Vijeća, potpisuje predsjednica VMO. Radi se o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti s popratnim 
sadržajima, što propisuje Zakon o fiskalnoj odgovornosti, s ciljem osiguranja i održavanja fiskalne 
odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Odredbe ovog 
zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, što uključuje i mjesne odbore.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i dokumentima 
koje u ime Vijeća potpisuje predsjednica Vijeća MO Luka.  . 
 
 
AD 3 
 

• Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, a vezano za čišćenje slivnika u kvartu, 
kontaktiran je g. Šimatović iz OGU za komunalni sustav (ZKD), te je 03.02.2017. 
organiziran obilazak terena, izvijestila je prisutne gđa. Karabaić. Dogovoreno je: 

- Verdieva ulica: 
a) zamijenit će se postojeći koševi za otpatke, nehrđajućim 
b) sprovest će se pranje wap-om nakon karnevala 

- Čišćenje slivnika 
a) U Ulici Ivana Zajca od Konzuma do Transadrie – odmah 
b) Čišćenje svih slivnika na području tržnice i sjeverno od Ivana Zajca + slivnika spoju 

Wenzelove i Verdieve – nakon karnevala 
• Dana 13.02.2017. organiziran je obilazak terena s predstavnicima komunalnog redarstva, 

Rijeka prometa i OGU za komunalni sustav, zbog utvrđivanja komunalnog nereda i 
oštećenja objekata komunalne infrastrukture s ciljem njihovog bržeg i efikasnijeg rješavanja. 
Sve što je obilaskom uočeno evidentirano je u tabeli, fotografirano i zapisnički konstatirano. 
Od nadležnih službi očekuje se povratna informacija o predviđenom roku sanacije. 

• bazne stanice  
• vijećnici su se upoznali s dopisom upućenom na adresu Predsjednice RH, Premijera, 

Predsjednika Hrvatskog sabora, Ministarstva kulture, Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture, te svih klubova zastupnika Hrvatskog sabora. Do početka ove sjednice 
zaprimljen je samo odgovor iz Ureda predsjednice RH (URBR 12/2017), u kojem stoji da 
Predsjednica očekuje da će konačno rješenje biti doneseno žurno, imajući u punoj mjeri 
vidu ustavno pravo na zdravlje (čl. 50. st. 2, čl. 70). 

• sukladno zaključku sa prethodne sjednice, predsjednica i zamjenik VMO Luka izvršili su 
uvid u prijedlog izmjene GUP-a. Na adresu OGU za urbanizam upućen je dopis (URBR 
3/2017) u kojem MO Luka predlaže dopunu GUP-a:  

„U dijelu GUP-a označenom 3.2.3.2. Telekom mreža, mobilne telekomunikacije, predlažemo da se 
postavljanje baznih stanica teleoperatera unutar područja zaštićene urbanističke cjeline Grada 
Rijeke (upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara revidirana rješenjem Ministarstva kulture: 
Klasa: UP/I-612-08/06-06/0162, Ur.Br.: 532-04-01—1/4-06-02 od 23.03.2006.), dozvoli samo i 
jedino uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, odnosno uz ispunjavanje posebnih uvjeta 
određenih od strane konzervatorske struke.“ 

• koncesija tržnice – Predsjednica je informirala vijećnike da se OGU za imovinu nije očitovao 
na dopis MO Luka od 18.01.2017. (URBR 2/2017). Sastanak s pročelnikom toga Odjela 
usprkos intenzivnoj e-mail prepisci, također nije dogovoren. Telefonom se još 08.02.2017. 
obratila i Uredu gradonačelnika, ali niti taj kontakt nije uspio.  

Stoga predlaže da se Vijeće po pitanju isteka koncesijskog ugovora obrati medijima. Nakon 
rasprave odlučeno kako slijedi u zaključku: 

Zaključak: 
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Organizirat će se sastanak s novinarkom Novog lista na kojem će predsjednica u ime 
građana i članova VMO iznijeti prijedloge koji bi se morali poštivati u budućem 
koncesijskom razdoblju, kako se ne bi ponovilo nepoštivanje i neispunjenje ugovornih 
obveza koncesionara u tekućem razdoblju.   

• Zapisnik sa 27. (tematske) sjednice Odbora za promet održane u MO Luka 10.11.2016., 
zaprimljen je e-mailom 13.02.2017. 

Zahvati koji su dogovoreni na sjednici, realiziraju se u skladu sa planom, osim aktiviranja slijepog 
priključka parkirališta Grobnička riva na cestu D404. Realizacija ovog zahvata će ovisiti o 
investitoru Luka Rijeka d.d. Sukladno zaključku sa prethodne sjednice upućen je dopis Luci Rijeka 
d.d. (URBR 4/2017), kako bi se ubrzala procedura ishođenja potrebnih suglasnosti i što prije 
realiziralo aktiviranje slijepog priključka na parkiralište Grobnička riva.  
Što se tiče Senjskog pristaništa na kojem su ucrtana dodatna parkirna mjesta i uspostavljen 
jednosmjerni promet, g. Kalanj predlaže da se u Demetrovoj na spoju sa Senjskim pristaništem 
postavi znak zabrane skretanja u desno.  
G. Brajković ne podržava taj prijedlog. Zalaže se za povrat dvosmjernog prometovanja Senjskim 
pristaništem. Smatra da stanari, obzirom na jednosmjernost prometa i Demetrove i Senjskog 
pristaništa, ukoliko ne nađu slobodno parkirno mjesto u blizini svojih kuća (u Zagrebačkoj) moraju 
vozilom napraviti cijeli krug preko Jelačićevog trga i Adamićeve, kako bi ponovo ušli u kvart. 
Predsjednica VMO predlaže da se pričeka s bilo kakvim intervencijama mjesnog odbora još neko 
vrijeme i vidi kako će sve funkcionirati. 

• Upućeni i zaprimljeni dopisi – vijećnici su primili na znanje informacije: 
• Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, upućen je dopis ViKu-u i zatražena 

informacija o mogućnosti spajanja istočnog i zapadnog sliva o čemu se razgovaralo u 
prostorijama ViK-a još u rujnu 2015. (URBR 5/2017) 

• OGU za komunalni sustav upućen je upit o sanaciji kolnika Adamićeve ulice i postavljeno 
pitanje prometovanja teških teretnih vozila istom (URBR 11/2017) 

• OGU za komunalni sustav upućen je upit o uređenju Jedrarske ulice (URBR 8/2017) 
• zaprimljen je dopis Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (URBR 7/2017) po pitanju 

inicijative za realizacijom projekta kontrole i suzbijanja prekobrojne populacije galebova. 
 
 
AD 4 
 
Mjesnom odboru se obratila gđa. Blaženka Matijević, vlasnica ugostiteljskog objekta „RICA“ – 
gluten free, Verdieva 3b, Rijeka, sa  zamolbom da joj se da suglasnost za postavljanje terase 
ispred objekta. Vlasnica je uz zamolbu priložila i kartografski prikaz površine na kojoj bi postavila 
terasu sa stolovima. Nakon što je zamolba razmotrena odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće MO Luka je suglasno s postavljanjem terase, uz uvjet da se uvaže potrebe stanara 
Verdieve 3 za siguran i nesmetan prilaz svom ulazu.  
 
 
 
 
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 
 


