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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/18-02/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  16.07.2018. 
      
 
               

ZAPISNIK 
45. SJEDNICE VMO LUKA 

 
45. sjednica VMO Luka održana je 16.07.2018. (ponedjeljak) 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 
• Mladen Pantar, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Šaban Mahmutović 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Ljiljana Cvjetović, član VMO 

 
Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 16.06.2018. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Komunalna pitanja 
2. Programi rada VMO Luka za 2019. 
3. Uređenje Molo longa 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

• Tržnica – Na dopis MO Luka od 15. lipnja 2018. vezano za propuste u novoj organizaciji 
tržnice zaprimljen je dana 13. srpnja 2018. odgovor Rijeka plusa d.o.o. (URBR 47/2018).  

Vijećnici su se upoznali sa sadržajem odgovora, te u raspravi odlučili da, iako nisu posve 
zadovoljni navodima u odgovoru, za sada neće reagirati. 
Zbog slične problematike Rijeka plusu d.o.o. i mjesnom odboru obratio se 2. srpnja 2018. i g. 
Gordan Bobinac, ovlašteni predstavnik stanara zgrade Vatroslava Lisinskog 8, žaleći se na nered 
koji trgovci čine ostavljajući kolica za dostavu, suncobrane i raznu drugu opremu na samom ulazu 
u zgradu, čime je stanarima blokiran put u i iz njihovih domova. Predsjednica je informirala prisutne 
da je g. Bobincu (i Rijeka plusu d.o.o.) mailom odgovoreno te proslijeđena preslika dopisa mjesnog 
odbora od 15. lipnja o.g. iz kojeg je vidljivo da se opisani problemi u velikom dijelu podudaraju s 
onima u pritužbi g. Bobinca.  
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• Karta buke – početkom svibnja MO Luka s obratio svim nadležnim službama i članovima 
Gradskog vijeća s prijedlogom izrade karte buke iz izvora - ugostiteljski objekti, zajedno s 
akcijskim planom upravljanja tom bukom.  

Zaprimljen je odgovor OGU za komunalni sustav (URBR 48/2018) u kojem se kaže da je izrada 
karte buke kao i akcijskog plana u nadležnosti Odjela za razvoj, urbanizam ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, da su pri izradi iste propisani izvori, te da se nema mogućnosti utjecati 
na izradu ovih dokumenata. 
 

• Zagrebačka ulica – Vijeće i dalje nije zadovoljno prometom u kvartu, a osobito problemima 
stanara pri pronalaženju slobodnog parkirnog mjesta.  

Zahtjev MO Luka za prohodnom Zagrebačkom ulicom nakon radnog vremena tržnice, nadležne 
službe ne odobravaju (odgovor OGU za komunalni sustav od 6. lipnja 2018., URBR 40/2018). 
Članak o ovom pitanju objavljen je i u Novom listu dana 4. srpnja 2018. Predsjednica je upitala 
prisutne za mišljenje, da li ponoviti zahtjev ili ne? Nakon diskusije odlučeno kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Ponovit će se zahtjev za prohodnom Zagrebačkom ulicom po isteku  radnog vremena 
tržnice. 
 

• Parkiralište Grobnička riva – radovi na novom ulazi/izlazu s parkirališta su obavljeni od 18. 
do 20. lipnja o.g., kazala je predsjednica. Naplatna kućica je premještena, i uredno su 
ucrtana parkirna mjesta. 

Međutim, novom ulazu/izlazu sa parkirališta nedostaje odgovarajuća prometna signalizacija, a ni 
putem medija javnost nije upoznata s novonastalom situacijom. Zbog toga dio vozača i dalje na 
parkiralište ulaze na starom mjestu, vozeći po željezničkim kolosjecima na mostu preko Mrtvog 
kanala. Problem nastaje kada naiđu na betonsku blokadu, pa se u promet na križanju Wenzelove i 
Ulice Ivana Zajca moraju uključiti vozeći unatrag. O navedenim problemima je MO Luka još 4. 
srpnja 2018. mailom obavijestio Luku Rijeka d.d., ali do početka ove sjednice nije zaprimljen 
nikakav odgovor, informirala je predsjednica prisutne. 
 

• Čišćenje korita Mrtvog kanala – sukladno zaključku sa prethodne sjednice, upućen je dopis 
PGŽ, n/p zamjenice župana Marine Medarić (URBR 46/2018). 

Nezadovoljno odgovorom, Vijeće MO Luka ponovo se obratilo PGŽ-u s molbom da potaknu sve 
odgovarajuće službe na akciju. Reakcija MO Luka izazvana je odgovorom Hrvatskih voda d.o.o. 
koje su 6 mjeseci nakon sastanka, na kojem su i same imale predstavnika, umjesto da dostave 
prijedloga tehnologije za sanaciju nanosa, dinamičkog i financijskog plana, na što su se obvezale 
zaključcima sa sastanka od 28.11.2017., postavile pitanje ishođenja dozvola,. U protivnom, 
primjenjujući naprijed opisanu korespondenciju, hvale vrijedna inicijativa čišćenja korita Mrtvog 
kanala mogla bi se izgubiti negdje u „šumi birokracije“. 
 

• Pristup na pješačku zonu za stanare Verdieve ulice – u skladu sa zaključkom sa prethodne 
sjednice, upućen je dopis (URBR 45/2018) pročelnici OGU za komunalni sustav sa 
zahtjevom da se za stanare sa adresa Verdieva ulica 1  do 11 izda generalno Odobrenje za 
privremeno uklanjanje stupića i ulaz na pješačku zonu, bez uplate takse od 20 kn. 

Time bi se stanarima omogućila doprema npr. namještaja, bijele tehnike i slično do ulaza u njihovu 
zgradu. 
  

• Tajnica je informirala prisutne o zahtjevu gđe. Iris Dejanović, Zagrebačka 1. Gospođa želi 
da se posude za dnevni otpad premjeste sa sadašnje lokacije na jednu od tri alternativne, 
koje je predložila. Razlog tome je strašan smrad i muhe koje se skupljaju u stanu u kojem je 
i malodobno dijete.  

Navode gospođe. Dejanović potvrđuje i vijećnik Mladen Pantar koji stanuje u istoj zgradi. Zahtjev je 
13. srpnja. 2018. proslijeđen Čistoći d.o.o. Do početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor.  
 
 
 
AD 2 
 
Vijećnici su razgovarali o planu programskih aktivnosti za 2019. godinu. Nakon rasprave odlučeno 
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je kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Za 2019. godinu prijavit će se programske aktivnosti: 

- Dani MO Luka 
� Likovni susreti u Jedrarskoj 
� KUP MO Luka u udičarenju 
� Zdravstvena akcija 

- Glasilo MO Luka – Bulletin 
- Doček djeda Mraza 

 
 
 
AD 3 
 

• Potaknuta člankom u Novom listu od 18.06.2018. pod naslovom „Molo longo – riječki đir“, 
predsjednica je stupila u kontakt s predsjednikom udruge GIR – građanska inicijativa regije, 
g. Filipom Jakovcem. Dogovoren je sastanak u MO Luka koji se održao 06.07.2018. 

U objavljenom članku najavljuje se projekt kojim će se oživjeti povijest grada i zaokružiti riječki 
identitet nizom elemenata smještenim na zidu lukobrana. Na projektu rade mladi entuzijasti koji 
čine Udrugu GIR – Građanska inicijativa regije, a predsjednik udruge je g. Filip Jakovac.  
Sadržaj članka podsjetio je predsjednicu na inicijativu „Prijedlog uređenja područja riječkog 
lukobrana“ koji je usvojen na sastanku u MO Luka od 24.10.2011. godine. U izradi tog prijedloga 
sudjelovali su: Udruga „Pro torpedo“, Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana „Kraljica 
mora“, MO Luka i grupa građana. VMO Luka je u 2 navrata dostavilo Lučkoj upravi prijedlog 
uređenja Molo longa s molbom da se u potpunosti ili djelomično realizira, kako bi se oplemenio 
prostor zanimljivostima iz riječke povijesti. Na žalost, nije bilo reakcije.  
Na sastanku s predstavnicima udruge GIR predsjednica im je, po dobivenoj suglasnosti autora,  
prezentirala prijedlog uređenja Molo longa iz 2011. godine, a oni su prezentirali svoje ideje. 
Zaključeno je da su razmišljanja i ideje o uređenju Molo longa bliske, što je vidljivo i iz  usporedbe 
dvaju projekata. Budući da Udruga GIR na tome radi više godina realizacija je izgledna. Podupiru 
ih: Lučka uprava Rijeka, Konzervatorski odjel u Rijeci, Turistička zajednica grada Rijeke, 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, pa i Ured predsjednice. Njihovi daljnji koraci usmjereni 
su na osiguranje novčanih sredstava za provedbu projekta. Vjeruju da će dio sredstava biti 
osiguran kroz EPK 2020, informirala je predsjednica prisutne. 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Luka 
 

Davorka Milanović Mirjana Karabaić 
 


