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ZAPISNIK
29. SJEDNICE VMO LUKA
29. sjednica VMO Luka održana je 29.03.2017. (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:
• Žarko Mataja Mafrici
Sjednici nisu bili nazočni:
•
Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 22.02.2017. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Koncesija tržnice
2. Bazne stanice teleoperatera
3. Komunalna pitanja
- informacija o čišćenju slivnika na području MO Luka i zamjeni koševa za sitni otpad
u Verdievoj ulici
- upućeni i zaprimljeni dopisi po pitanju:
a) prekomjerne populacije galebova
b) uređenja Jedrarske ulice
c) sustava odvodnje na području gradske tržnice
d) javnog toaleta na Rivi Boduli
e) sanacije Adamićeve ulice
f) korištenja dostavnih parkirnih mjesta u zapadnom dijelu Verdieve i
Zagrebačke ulice
g) prigovor na izvedene radove na nogostupu uz ulaz u Rivu 4
- ostala komunalna pitanja
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Koncesija tržnice - predsjednica Vijeća se osvrnula na poduzete aktivnosti kojima se ovo Vijeće
nastojalo uključiti u dogovore s nadležnim gradskim službama, vezane za buduće (koncesijsko)
razdoblje. Istaknula je da nažalost, niti pročelnik OGU za upravljanje imovinom u čijoj je
nadležnosti eventualno sklapanje novog koncesijskog ugovora, niti gradonačelnik nisu pokazali
interes za razgovor s predstavnicima mjesnog odbora. Članovi Vijeća su se o svim novostima
vezanim za ovo pitanje, mogli informirati jedino putem medija (Novog lista). Stoga je i predsjednica
istupila javno u istom mediju (članak u NL objavljen 27.02.2017.). Ovakvo ponašanje prema Vijeću
mjesnog odbora doživljava kao nepoštivanje institucije mjesnog odbora kao predstavnika građana,
osobito onih koji žive na području gradske tržnice i koji bi putem VMO Luka trebali biti uključeni u
donošenje nekih odluka vezanih za tržnu djelatnost na ovom području. Preostaje još samo
razgovor s direktoricom Tržnica Rijeka d.o.o. „Iz napisa u Novom listu također smo saznali za
mogućnost povrata buvljaka u ovaj kvart“, kazala je predsjednica. Reagirali smo dopisom (URBR
26/2017) upućenim Gradonačelniku i na znanje pročelnici OGU za komunalni sustav, te OGU za
urbanizam. Vijećnici se slažu s tekstom dopisa, iskazujući skepsu prema buvljaku, u članku
opisanom kao mogućoj „turističkoj atrakciji“, obzirom na iskustvo iz prethodnih godina, kao i
iskustvo s buvljakom na Brajdi.
Gđa. Ljiljana Cvjetović je kazala da je pitanje djelatnosti tržnica na malo uključujući buvljak, jedna
od točaka dnevnog reda na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća. Donijela je materijale vezane za tu
točku dnevnog reda. Pojasnila je, da je ideja da se buvljak organizira u Zagrebačkoj ulici, uz strogu
kontrolu komunalnog redarstva i to 1 – 2 puta mjesečno s „radnim vremenom od...do...“.
Svi članovi Vijeća su suglasni da ovo područje nije primjereno za organizaciju buvljaka.
Vijećnike zanima i da li postoji mogućnost da Zagrebačka ulica po završetku rada tržnice bude
prolazna. Tim više što je sada i u Senjskom pristaništu, kao i u Demetrovoj prometovanje uređeno
jednosmjerno u pravcu zapad – istok. Stanari, ukoliko ne nađu slobodno parkirno mjesto, moraju
voziti Wenzelovom za izlaz iz kvarta, pa Ribarska-Jelačićev trg-Scarpina-Adamićeva-Henckeova
za ponovni ulazak u kvart kroz (jednosmjernu) Rivu Boduli.
U raspravi je pokrenuto i pitanje neprimjerenog skladištenja poljoprivrednih proizvoda koji se
prodaju na tržnici. Skladišta se upitne čistoće i bez ikakvog hlađenja, pa je pretpostavka da su leglo
glodavaca, a samim tim zaraze.
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Uputit će se dopis sanitarnoj inspekciji i zatražiti nadzor nad skladišnim prostorima gradske
tržnice. O daljnjim aktivnostima po ostalim pitanjima koja su važna za budući „suživot“
građana i tržnice, Vijeće će odlučiti naknadno.
AD 2
Bazne stanice – Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim odgovorima:
- MMPI, ministar Oleg Butković (URBR 21/17) – u odgovoru iskazuje nenadležnost svog
ministarstva za izdavanje dozvola za građenje, pa tako i za uklanjanje baznih
stanica.
Vijeće upućuje na Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM), koja vrši
inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o elektroničkim komunikacijama i propisa donesenih na
temelju tog Zakona.
- OGU za urbanizam (URBR 27/17) – u očitovanju se ističe da postave baznih stanica
teleoperatera nisu predmet izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.
Intervencije unutar područja zaštićene urbanističke cjeline su već regulirane Zakonom o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara, te je prilikom postave istih potrebno ishoditi prethodne posebne
uvjete/odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.
Nakon rasprave zaključeno je kako slijedi:
Zaključak:
Uputit će se dopis HAKOM-u i požurnica Ministarstvu kulture, Službi za inspekcijske
poslove.
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AD 3
Predsjednica je izvijestila prisutne da su u dogovoru sa g. Šimatovićem trebali biti očišćeni
slivnici na području tržnice i sjeverno od ulice Ivana Zajca. Radovi su na kratko odgođeni
zbog povratka djelatnika ViK-a s godišnjeg odmora.
• Prekomjerna populacija galebova – Vijećnici su se upoznali sa dopisom koji je
Gradonačelnik uputio Županu i na znanje MO Luka (URBR 15/17). U dopisu se navodi da je
upravo u tijeku donošenje Akcijskog plana za zaštitu životinja 2017. – 2020., kojim je
predviđena i provedba projekta smanjenja populacije galebova na području grada.
• Uređenje Jedrarske ulice – zaprimljen je odgovor pročelnice OGU za komunalni sustav
(URBR 19/17)., u kojem se informira Vijeće da se radi o kapitalnom projektu, koji iziskuje
znatna financijska sredstva, što je potrebno prethodno osigurati Planom, te taj Odjel
trenutno nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu MO Luka za uređenjem Jedrarske ulice.
• Sustav odvodnje na području gradske tržnice – zaprimljen je odgovor ViK-a (URBR 14/17).
Predsjednica VMO je naglasila da nije zadovoljna jer u odgovoru nema tražene informacije
o mogućnosti spajanja istočnog i zapadnog sliva na području Zagrebačke ulice. Predlaže
da se Vijeće ponovo obrati ViK-u s tim pitanjem.
Zaključak:
Uputit će se dopis ViK-u i ponovo zatražiti informacija: da li će i kada doći do realizacije
spajanja istočnog i zapadnog sliva u Zagrebačkoj ulici.
• Javni toalet u Rivi Boduli – pročelnici OGU za komunalni sustav upućen je dopis (URBR
18/17) s molbom da se u sklopu promjena gospodarenja tržnicom pronađe prikladno
rješenje za javni toalet. Zaprimljen je odgovor (URBR 22/17) u kojem se Vijeće informira da
će se pomno proučiti rješenje za javni sanitarni čvor, nakon isteka koncesije za tržnicu i
preuzimanja djelatnosti od strane gradskog trgovačkog društva.
• Sanacija kolnika Adamićeve ulice - zaprimljen je odgovor pročelnice OGU za komunalni
sustav (URBR 23/17) u kojem se Vijeće MO Luka izvješćuje da je Adamićeva ulica dio
državne ceste D-8, a održavanje iste je u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o. Projekt za
rekonstrukciju Adamićeve, je za Hrvatske ceste d.o.o. izradio Rijekaprojekt još tijekom
2015. godine. Vrijeme izvođenja radova ovisi o financiranju prema dobivenim sredstvima iz
EU fondova i o terminskim planovima rekonstrukcije koju provodi KD ViK. Predviđa se da bi
to moglo biti tijekom 2018. godine.
Zaključak:
Uputit će se upit MMPI (na znanje Hrvatskim cestama d.o.o.), a potom zatražiti inspekcijski
nadzor od strane Uprave prometne inspekcije.
• Dostava u zapadnom dijelu Verdieve i Zagrebačke ulice – zbog pritužbi stanara izvršen je
obilazak terena, nekoliko dana u različito vrijeme.
Uočeno je da se vrijeme dostave ne poštuje, naprotiv ista kombi vozila parkirana su za vrijeme
cijelog radnog vremena tržnice na istim dostavnim mjestima. Time je onemogućeno korištenje
dostavnih mjesta ostalim korisnicima, pa se formiraju „treći parkirni redovi“, zbog kojih stanari ne
mogu slobodno parkirati ili odlaziti s parkirališta, bez traženja vlasnika dostavnih kombi vozila po
tržnici. Upućen je dopis prometnom redarstvu i zatražen njihov nadzor na terenu i sankcioniranje
neodgovornih vozača-opskrbljivača tržnice (URBR 24/17). Vijećnici su se složili sa sadržajem
upućenog dopisa.
• Vijećnici su se upoznali s Odobrenjem za uređenja prometa na Jelačićevom trgu i Fiumari
izmjenom položaja autobusnog stajališta i uspostavom rezerviranih mjesta dostave koje je
izdao OGU za komunalni sustav na prijedlog Rijeka prometa d.d.
U Ulici Fiumara biti će produžena autobusna stanica od kbr. 13 do samog semafora na kraju ulice
Fiumara, dok će na ugibalištu na Jelačićevom trgu (neposredno iza semafora), umjesto autobusne
stanice biti ucrtana tri dostavna parkirna mjesta. Cilj navedenog zahvata je da se fizički odvoji
promet vezan za opskrbu od javnog gradskog prometa, čime se postiže veća sigurnost i protočnost
pješaka i putnika javnog gradskog prijevoza, a ujedno se u punu funkciju vraća žuti prometni trak.
• U sklopu malih komunalnih zahvata za 2016. godinu asfaltiran dio nogostupa u Ulici Riva
od kućnog broja 2 do 6.
Izvršen je obilazak terena i uočeno da kod ulaza u zgradu Riva 4, došlo je do djelomičnog
slijeganja asfalta čime je stvorena udubina od cca pola metra u promjeru. Navedena udubina
nalazi se vrlo blizu vertikalnom oluku kroz koji se kišnica slijeva na nogostup, pa se očekuje
nakupljanje kišnice u uleknuću, što će otežavati kretanje pješaka i stanara. Zbog navedenog
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upućena je pismena primjedba Rijeka prometu d.d (URBR 25/17), u čijoj je nadležnosti izvođenje
naprijed opisanih radova. Vijećnici su primili na znanje i suglasni su s upućenim dopisom.
AD 4
Predsjednica je informirala vijećnike o intervjuu sa kandidatom Akcije mladih i Živog zida za
gradonačelnika na predstojećim izborima , Andrejom Briščikom, objavljenom u Novom listu
20.03.2017.
Pročitala je što g. Briščik, između ostalog, u intervjuu navodi: „....Dosta smo se zalagali za parkove
u centru grada, potaknuli i građane da se uključe, koji su na koncu i sami počeli zapitkivati gradsku
upravu da se urede igrališta i parkovi. Tako je uređeno košarkaško igralište na Delti“. Obzirom da
je igralište uređeno zahvaljujući inicijativi tri mjesna odbora centra grada Luke, Centar-Sušaka i
Školjića, a ne zahvaljujući zalaganju g. Briščika i njegovih političkih stranaka, predsjednica je
pismenim putem reagirala u Novom listu. Reakcija je objavljena 24.03.2017. Vijećnici su u raspravi
jednoglasno podržali reakciju gđe. Karabaić, dok bi g. Kalanj uputio reakciju i na adresu same
političke stranke. Nakon kraće diskusije odlučeno je da je za sada dovoljna reakcija u Novom listu.
• Gđa. Karabaić je informirala prisutne o ovogodišnjem održavanju FIUMARE. Priredbe i
događanja u sklopu ovog festivala će se održavati u razdoblju od 31. svibnja do 07. lipnja
2017. godine.
MO Luka bi u FIUMARE sudjelovao svojim programskim aktivnostima, natjecanjem u udičarenju
zajedno sa ŠRD Luben i Likovnim susretima u Jedrarskoj. Da bi bilo dijelom FIUMARE, udičarenje
bi se trebalo održati u nedjelju 04.06.2017., a likovni susreti u subotu 03.06. ili tjedan prije toga.
Detalji će se znati nakon održanog sastanka organizatora FIUMARE u prostorijama MO Luka, dana
06.04.2017. godine.
•

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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