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Poštovani naši sugrađani, susjedi, suradnici i prijatelji, 
 

odbrojavamo zadnje tjedne jedne vrlo složene, burne godine, pune 
neizvjesnosti na državnoj razini, koja se automatski odražava na sve 
projekte i poduzete inicijative s nesigurnim ishodom i na našoj lokalnoj 
razini. 

Takva zbivanja vrlo često aktiviraju „obične“ ljude, potiču ih na 
pronalaženje rješenja i sudjelovanje u njihovoj realizaciji. Tako smo i mi u 
Vijeću mjesnog odbora, potaknuti vašim inicijativama i prijedlozima, te 
vašim osobnim sudjelovanjem i potporom, ustrajno nastavili s nastojanjima 
da se pronađu rješenja za neke od naših problema i zajedno smo uspjeli 
realizirati pozitivne pomake. 

Zahvaljujemo vam na svakom pitanju, ideji i prijedlogu što ste nam 
uputili tijekom 2016. godine i očekujemo još bolju i uspješniju suradnju u 
2017.-oj, jer za neke izazove treba dosta vremena za pronalazak rješenja i 
njegovo ostvarenje, a mi vjerujemo da zajedno možemo jako puno.  
 
 

       Vijeće Mjesnog odbora Luka 
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Pozitivni pomaci 

 

Ulica Ivana Zajca – konačno! 
 

Ulica Riva je u potpunosti uređena 2015. godine  i onda su 
iznevjerena naša očekivanja da će se radovi nastaviti u Ulici Ivana Zajca, 
prema planiranome. 

Znamo da je bivša tehnička vlada imala ograničene mogućnosti 
djelovanja, isto tako znamo da su radovi na obnovi ulica koje su dijelovi 
državnih cesta, planirani 2013. i po fazama se ostvarivali (asfaltiranje 
Šetališta 13. divizije, Ulice Janka Polić Kamova, Strossmayerove, Rive). 
Bilo nam je jako važno dobiti potvrdu da će se radovi nastaviti na dionici 
Ulice Ivana Zajca, pa smo se obratili Ministarstvu pomorstva, prometa i 
infrastrukture i dobili pozitivan odgovor. 

U to vrijeme započelo je razdoblje izuzetno teških i napornih 
pregovora svih službi i pojedinaca koji su mogli doprinijeti pozitivnom 
ishodu i uspjeli su, na čemu smo im zahvalni. 

 

 

Svjedoci smo složenosti zahvata u 
zahtjevnom postupku rekonstrukcije 
dijela prometnice na kojemu je 
željeznički kolosjek, usporenog 
prometa, problema na raskrižju kod 
„Transadrie“ i posebno složenoj 
situaciji  na izlazu iz kvarta iza zgrade 
kazališta, ali ujedno i zadovoljni da su 
radovi  krenuli. 

 
Vremenske neprilike, podzemne vode i prodor mora su otežavajući 

faktori zbog kojih će teškoće u prometu vozila i građana potrajati duže od 
predviđenog, ali konačni cilj nas potiče da pronađemo još malo dodatnog 
strpljenja, a onda od slijedeće godine ćemo svi moći uživati u obnovljenoj 
prometnici. 

 
Prometovanje Ulicom Riva Boduli 
 

 Pitanje protočnosti prometa na dionici Rivom Boduli, Demetrovom i 
Wenzelovom ulicom nakon preregulacije prometa tim ulicama još uvijek 
nije riješeno. Na njega ukazujemo od 2011. godine, napisali smo jako 
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mnogo dopisa svim službama koje bi to trebale riješiti i održali niz 
sastanaka. Bilo je obećanja, ali se ona nisu ostvarila. 
 

13. travnja 2016. održali smo zbor 
građana na temu: Prometni kaos oko 
gradske tržnice. Zaključak skupa je bio 
zahtjev za povratom dvosmjernog 
prometovanja Ulicom Riva Boduli, 
kako bi se iz smjera od carinarnice do 
„Transadrie“ otvorio još jedan izlaz s 
ovog područja u Ulicu Ivana Zajca. 

 
 
 Svi nazočni su odluku poduprli potpisom peticije. Istu peticiju 
potpisali su i mnogi stanari ovog kvarta, kao i građani koji s drugih 
područja poslom ili privatno dolaze na područje tržnice i podupiru zahtjev. 
Na peticiji je 220 potpisa građana. Potporu smo zatražili i od vijeća 
mjesnih odbora koji djeluju na području našeg grada, jer su problemu 
izloženi svi građani grada Rijeke. 20 vijeća mjesnih odbora se odazvalo 
našoj molbi i poslalo svoje Izjave potpore i suglasnosti s našim  zahtjevom. 
 

  

Promet iza zgrade ribarnice  
Kaos na spoju Demetrove i Senjskog 

pristaništa 
 
 Temeljem zaključka zbora građana pripremili smo zahtjev da se 
pitanje povrata dvosmjernog prometovanja Ulicom Riva Boduli uvrsti u 
dnevni red jedne od slijedećih sjednica Gradskog vijeća. Zahtjev smo 
potkrijepili peticijom građana, Izjavama potpore 20 mjesnih odbora, 
materijalom s prezentacije, te korespondencijom mjesnog odbora po ovom 
pitanju sa svim nadležnim službama od lokalne do državne razine, od 
2011. do danas. Dana 8. lipnja 2016. dostavili smo navedene materijale 
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predsjednici i svim klubovima Gradskog vijeća, Odboru za promet, 
gradonačelniku i pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav.  
  

Već 14. lipnja 2016. predsjednica 
Gradskog vijeća je u svom odgovoru 
na zahtjev Mjesnog odbora Luka 
rekla da rješavanje navedenog pitanja 
nije u djelokrugu i nadležnosti 
Gradskog vijeća, te nas uputila na 
nadležne gradske službe s kojima do 
sada nismo uspjeli ostvariti ništa. 

 

 
Kolona na izlazu iz kvarta u 

Wenzelovoj ulici 
 
Dosta nam je petogodišnje vrtnje u krug u igri nenadležnosti svih po 

svim pitanjima! 
Bili smo jako nezadovoljni i ogorčeni, ali ne odustajemo. Odlučili 

smo pričekati rujan, pa po završetku razdoblja godišnjih odmora ponovno 
pokrenuti pitanje prema Gradskom vijeću u nastojanjima da se uvrsti u 
dnevni red. Istovremeno smo se obratili za pomoć Odboru za promet 
kojemu smo kao i ostalima u lipnju 2016. dostavili materijale. Predsjednik 
Odbora, g. Hrvoje Burić se spremno odazvao i organizirao tematsku 
sjednicu Odbora za promet koja se održala 10. studenog 2016. u 
prostorijama našeg mjesnog odbora.  

 
Na sjednici su, osim članova Odbora, 
bili prisutni predstavnici Grada na 
čelu s gradonačelnikom, predstavnici 
Rijeka prometa i Rijeka plusa, te 
članovi našeg Vijeća. 
Rasprava na sjednici bila je temeljita 
s argumentima za i protiv prijedloga 
mjesnog odbora, utemeljena na 
prezentaciji provedenog ispitivanja  

 
Rijeka prometa i dokumenata što ih je dostavilo Vijeće Mjesnog odbora 
Luka. Gospodin Danijel Frka (Rijeka promet) je u svojoj prezentaciji 
ponudio i neke intervencije na području oko gradske tržnice koje bi mogle 
olakšati i ubrzati prometovanje spornim ulicama.  Prihvaćeno je 
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kompromisno rješenje koje će se pratiti po izvedenim izmjenama i ukoliko 
ne bude djelotvorno pristupit će se promjeni prometovanja Ulicom Riva 
Boduli iz jednosmjernog u dvosmjerno. Dogovorene mjere poboljšanja na 
području oko gradske tržnice su: 

• Wenzelova ulica - ukloniti sva parkirna mjesta, a ona za invalide 
izmjestiti u Zagrebačku ulicu. Također, izmjestiti mjesto rezervirano 
za opskrbu HNK Ivana pl. Zajca u Verdijevu ulicu (postignut je 
dogovor sa HNK), radi osiguranja dva prometna traka cijelom 
dužinom Wenzelove ulice 

• Usmjeriti promet u jednosmjerno Senjsko pristanište koje postaje 
„obilaznica“ Demetrove ulice. Kolnik na Senjskom pristaništu 
sanirati i povećati kapacitet parkirnih mjesta sa 52 na 90 parkirnih 
mjesta, čime bi se nadoknadio gubitak istih u Wenzelovoj. Izrađen je 
projekt sa troškovnikom– procijenjeni iznos sanacije je 100.000,00 
kn. Demetrova ulica ostaje u funkciji dostave i manipulacije za 
potrebe tržnice i za parkiranje vozila stanara.  

• Aktiviranje slijepog priključka parkirališta Grobnička riva na cestu 
D404 – projekt će omogućiti da se ulazak/izlazak sa parkirališta 
odvija direktno na D-404. Time će se omogućiti veća protočnost  
prometa na izlazu iz Wenzelove i uključenje na Ivana Zajca prema 
D-404 i Ribarskoj ulici.  

Rok za realizaciju je kraj siječnja 2017. godine.  
 
 

Popravci u kvartu 
 
Na prijedlog Vijeća Mjesnog odbora Luka, u sklopu malih komunalnih 
zahvata uređeno je: 
 

  
Asfaltiran je zapadni nogostup Ulice 

Ignacia Henckea 
Uređen je dio Bačvarske ulice uz 

zgradu Gradske knjižnice 
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Saniran je dio kolnika Zagrebačke 

ulice od kućnog broja 16A do spoja s 
Ulicom Riva Boduli 

Uređen je južni nogostup na 
Jelačićevom trgu ispred kućnih brojeva 

3 i 4. 
 

 

Buka u kvartu 

 
 Zamisao Grada o razvoju urbanog turizma za stanovnike našeg 
malog mjesnog odbora znači stalno povećavanje broja različitih 
ugostiteljskih objekata. Većina njih tijekom svog radnog vremena glazbom 
neprimjerene jačine ometa život građana. 
  

 

Dio ugostiteljskih sadržaja se odvija 
u sklopu prizemlja starih stambenih 
zgrada s neadekvatnom zvučnom 
izolacijom. Ništa bolja zvučna 
izolacija nije niti u ostakljenim 
objektima i terasama zatvorenim 
plastičnim „zidovima“. Ovdje nije 
riječ o vrsti glazbe, već samo o 
pretjeranim decibelima zbog kojih 
su građani izgubili noćni mir. 

Verdieva ulica  
Stanari su istovremeno žrtve izražene disproporcije između prava i interesa 
ugostitelja i prava njih kao suvlasnika zgrada u kojima se ugostiteljska 
aktivnost odvija. 
 Građani se žale, a članovi Vijeća Mjesnog odbora Luka na njihov 
zahtjev traže odgovore na mnoga pitanja i rješenja istih.  
 Dana 28. siječnja 2016. u prostorijama Službe županijske sanitarne 
inspekcije dobili smo neka objašnjenja i upute.  
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Sanitarna inspekcija ne sudjeluje u 
izdavanju rješenja o minimalnim tehničkim 
uvjetima, osim u dijelu jačine zvuka. 
Ugostitelji moraju u svojim elektro -
akustičnim uređajima imati ugrađen 
limitator jačine zvuka do 65 dB. Kontrolu 
limitatora obavlja neovisan vještak. 

 
 fotografija: ilustracija 

Ukoliko buka izlazi iz prostora u nedopuštenoj razini, poduzetniku se 
nalaže izolacija prostora. Sve mjere zaštite  od prekomjerne buke pokreću 
se uglavnom tek po prijavama građana.  
 

 

Novi ugostiteljski sadržaji su doveli do 
produženja društvenog života u kasnim 
noćnim satima. Svjedoci smo aktivnosti i 
ponašanja mladih, mahom maloljetnih 
osoba u alkoholiziranom stanju.  

fotografija: ilustracija  
U večernjim i noćnim satima oni remete javni red i mir, a ponekad dovode 
u pitanje imovinu građana pa čak i svoju osobnu sigurnost. 
 Na području našeg mjesnog obora ima dosta otvorenih prostora za 
okupljanje, pogotovo mladih. Iza njihovog noćnog druženja ostaju hrpe 
smeća i uneređen kvart.  
 Na sastanku u prostorijama 1. Policijske postaje održanom 10. 
veljače 2016. zatražili smo povratak kontakt policajca na područje 
Mjesnog odbora Luka. Izraženo je razumijevanje za naš problem,  
objašnjeno nam je da postoji skroman broj od 5 do 6 policijskih djelatnika 
obučenih za tu djelatnost na području cijelog grada i predloženo je Vijeću 
mjesnog odbora da se za te probleme obrati komunalnom redarstvu koje uz 
potporu policijskog djelatnika ima i ovlasti kažnjavanja, iako u praksi 
ostaju na opomenama i upozorenjima.  
 I tako počinje šetnja po začaranom krugu za koju znamo unaprijed da 
nas ne dovodi do rezultata. 
 Građani negoduju i zbog građevinskih radova i zahvata u prostorima 
koji se uređuju za ugostiteljske djelatnosti, na koje ni u kom slučaju ne 
mogu utjecati iako su vlasnici većinskog dijela zgrade. Njihov život  
ugrožavaju prekomjerna buka i vibracije zbog izvođenja glazbe, ali isto 
tako buka ventilacijskih uređaja i neugodni mirisi koji se iz njih šire.  
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 Pitanja o ulozi Službe za gospodarstvo u procesu izdavanja dozvola 
za početak rada nekog ugostiteljskog objekta postavili smo 17. ožujka 
2016. na sastanku u prostorijama Ureda državne uprave, Službe za 
gospodarstvo. Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo je tijelo 
nadležno za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta koje ugostitelji 
moraju ispuniti prije početka i poštivati cijelo vrijeme obavljanja 
djelatnosti. Utvrđivanje minimalnih uvjeta započinje pribavljanjem dokaza 
o korištenju prostora (npr. Ugovor o najmu), te dokaza o uporabljivosti 
objekta/prostora što predstavlja Rješenje Odjela gradske uprave za 
provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja. Rješenje o 
dopuštenoj razini buke temeljem atesta specijalizirane tvrtke, izdaje 
Sanitarna inspekcija i to je nadležno tijelo kojem se građani trebaju obratiti 
u slučaju prekoračenja. Što se tiče građevinskih zahvata prilikom uređenja 
prostora nadležna je Građevinska inspekcija kojoj se stanari mogu obratiti i 
odmah, kada su radovi u tijeku, pa na taj način postaju strana u 
eventualnom sudskom postupku. Za kontrolu radnog vremena ugostitelja 
nadležna je Turistička inspekcija. 
 
Možemo zaključiti da sve službe donose 
parcijalna rješenja, ona su papirnata, nitko ne 
prati realizaciju izvedbe odobrenog niti rad 
objekta. Reagira se tek kada se građani počnu 
obraćati raznim službama zbog zaštite svojih 
interesa, ne nužno materijalnih, već samo 
onih temeljnih prava na red i mir, što se 
najčešće svodi na pravo na odmor i miran san.  

 fotografija: ilustracija 
 
 Građani se žale, pišu pisma gradonačelniku, Vijeće mjesnog odbora 
se obraća službama koje bi trebale riješiti probleme, a rezultat je slab. Buka 
i dalje stalna jest! 
 

 

Nove inicijative 
 

„Uljez“ na krovu Zagrebačke 15 
 

Obično svi reagiramo složno i brzo kada se dogodi nešto što izaziva 
strah i nesigurnost. Uzbunu u kvartu izazvalo je postavljanje jake bazne 
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stanice teleoperatera TELE2 na krov zgrade Zagrebačka 15, što se odigralo 
6. listopada 2016. oko 17 sati.  

 

 

Uznemireni građani okupili su se 9. 
listopada ove godine u prostorijama 
mjesnog odbora. 70-ak građana je 
imenovalo Odbor za suradnju s mjesnim 
odborom u nastojanjima da se sporna 
bazna stanica ukloni s krova njima 
susjedne zgrade. Čvrsti zahtjev za 
uklanjanje bazne stanice temelji se na 
negodovanju zbog lažne informacije o 
postavljanju gromobrana, dok je bazna 
stanica prešućena, na nemogućnosti da 
se očituju u vezi novog izvora zračenja, 
na strahu i zabrinutosti zbog mogućih 
zdravstvenih problema, te negodovanju 
zbog kulturološke devastacije prostora. 

Postavljanje bazne stanice na 
krov Zagrebačke 15 

 

 
Sa zahtjevom za uklanjanje 
postavljene bazne stanice i 
pitanjima o dokumentaciji i 
dozvolama za taj postupak, obratili 
smo se: Konzervatorskom odjelu u 
Rijeci, Ministarstvu zdravstva, 
Ministarstvu kulture, Ministarstvu 
zaštite okoliša i energetike, a s 
problemom smo upoznali i 
gradonačelnika, upravitelja zgrade 
i Nastavni zavod za javno 
zdravstvo. 
  

 
Obavijest građanima o postavljanju 

„gromobranske instalacije“ – o 
baznoj stanici ni riječi 

 
U svom odgovoru na naš dopis gradonačelnik kaže da Grad Rijeka nije 
nadležno tijelo za postupke postavljanja baznih telekomunikacijskih 



12 

 

stanica niti može na to utjecati. Upućuje nas na podatke da Generalni 
urbanistički plan Grada Rijeke od 2007. s dopunama od 2013. i 2014. 
definira širu zonu u kojoj je moguća postava baznih stanica uz uvjet 
osiguranja od elektromagnetskih zračenja i uz prethodna odobrenja 
Ministarstva zdravstva i dozvole konzervatora, u našem primjeru. 

Po uputi gradonačelnika zatražili smo očitovanje od Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, da li je 
projektiranje i građenje, te izvođenje radova na zgradi Zagrebačka 15 
usklađeno s prostornim planom. 

Dana 9. studenog 2016. Konzervatorski odjel u Rijeci je 
teleoperaterima TELE2, ViP i HT dostavio opomene zbog bespravne 
postave baznih stanica na krov Zagrebačke 15, ali i na krov Turske kuće i 
zahtjev za uklanjanje istih u roku od 30 dana, te usklađenje projekta sa 
konzervatorskim principima. 

 

Temelj te odluke je Registar 
nepokretnih kulturnih dobara 
kojim je obuhvaćena 
urbanistička cjelina Grada 
Rijeke. Rješenje Ministarstva 
kulture je na snazi od 23. 
ožujka 2006.  
 

 
 Bazne stanice na krovu Turske kuće 

 
U očekivanju da se po opomenama postupi preostaje nam samo 

strpljivo čekati. 
 
 

Galebovi 
 
Galebovi polako zauzimaju grad. Privučeni svjetlom koje je 

poremetilo njihov bioritam pa lete danju i noću u potrazi za hranom, 
zamijenili su svoja prirodna staništa dvorištima, balkonima i krovovima 
stambenih zgrada. 

Osim kliktanja, što je bučni problem, galebovi (i golubovi) izmetom 
uneređuju javne i privatne površine, agresivni su, ubijaju golubove i 
napadaju mačke po dvorištima. 
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Ne bi iznenadilo da svoju 
agresiju, u ne tako dalekoj 
budućnosti, iskažu i na ljudima 
(djeci)!  
Nije zanemariva i potencijalna 
opasnost od zaraznih bolesti koje 
su zajedničke ljudima i nekim 
životinjama (zoonoze).  
 

 
 
Na naprijed navedene probleme ukazuju građani s područja tržnice, 

te je Vijeće Mjesnog odbora Luka odlučilo kod gradskih i županijskih 
službi pokrenuti inicijativu da se ovom problemu ozbiljno pristupi uz 
pomoć i uključenje veterinarske struke s ciljem da se populacija galebova 
na humani način smanji i vrati u svoja prirodna staništa.  

 
Ova problematika je vrlo dobro  
prezentirana i u Novom listu od 29. 
listopada 2016. Novinarka koja je 
temeljito obradila temu upoznaje 
čitateljstvo sa aktivnostima koje po 
tom pitanju provode u Istarskoj 
županiji, navodeći i rezultate, 
pitajući se zašto se to ne može 
primijeniti i na naše područje?    

 
Na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Luka gradonačelnik reagira, 

citiramo: „Grad Rijeka nema zakonskih, pa tako ni kadrovskih mogućnosti 
ili posebnih specifičnih znanja za bilo kakvu samostalnu intervenciju po 
pitanju kontrole i suzbijanja populacije galebova i jasno je da su 
veterinarske ili zdravstvene službe svakako kompetentnije od gradske 
uprave za donošenje stava o populaciji galebova...“ i dalje „Uz to, budući 
da smo svjesni da u Rijeci egzistira veća populacija galebova, među 
ostalim i s ciljem smanjenja populacije galebova, Grad je ovu 
problematiku uvrstio u svoj Akcijski plan za životinje koji obuhvaća razne 
zakonom predviđene mjere u cilju zaštite životinja. Tim  će Planom biti 
zaokruženo razdoblje u trajanju od 5 godina u kojem bi se u suradnji sa 
stručnjacima trebao riješiti i problem galebova.“  

Odgovor gradonačelnika daje nadu da će nadležne službe pokrenuti 
odgovarajuće aktivnosti kako bi zaštitile svoje građane, njihovu imovinu i 
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javne površine od kolonija galebova s kojima suživot iz dana u dan postaje 
sve teži. 

 
 
Gradska tržnica 
 
Koncesija za obavljanje poslova gradske tržnice uskoro ističe. Svi mi 

koji svakodnevno prolazimo ulicama gdje se ta djelatnost obavlja dobro 
znamo kako taj prostor izgleda. Primjećujemo da se broj prodavača 
drastično smanjio, posebno broj korisnika zatvorenih prostora za prodaju 
tekstila. O održavanju tih objekata koje nagriza more i zagađuju gomile 
neočišćenog otpada, dovoljno govore fotografije. Na način čišćenja 
površina na kojima ostaje otpad od voća i povrća ne treba trošiti riječi. 
Znamo da se snažnim mlazom vode sve usmjeri prema šahtama i 
pročeljima zgrada.  

 

 

Zbog toga se u šahtama gomila otpad 
koji trune i stvara neugodne mirise i 
uzrokuje probleme odvodnje vode. 
Ponešto krupnog otpada čistači 
pometu, a kada puše bura „prepuste joj 
taj posao“, pa vrećice i papiri „lete“ po 
ulicama. 

 
No, sve to i vi dragi sugrađani znate, upozoravate nas i žalite se. 
Na zahtjeve za kvalitetnije čišćenje bilo pismeno ili usmeno uprava 

tržnice reagira, ali promjene poboljšanja su kratkog vijeka. 
 

Posebno nas smeta izgled 
Trninine ulice u kojoj još nije 
dovršeno popločenje i uređenje 
prodajnih mjesta za cvijeće. 
Ovdje su zakazali i Grad i 
Tržnica. 
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U cijelom tom neredu ističe se „unakažena“ zgrada ribarnice čiji su 
otvoreni prostori skladišta prešane ambalaže i raznog otpada, te uz 
„miomirisnu“ prešu dovoljno govore o odnosu nadležnih prema kulturnoj 
baštini. 

  
 
Područje našeg mjesnog odbora je prepuno lijepih zgrada, kulturnih 

institucija spomeničke baštine koju treba čuvati. 
Neka kandidatura Rijeke za EPK 2020. bude motivacija svima nama 

građanima da se pokrenemo, a svim službama grada da porade na 
umivanju lica našega grada. Mi građani smatramo da kulturu grada čine 
čiste ulice, uređene zgrade bez grafita, njegovane zelene i cvjetne površine, 
a ne samo kulturne manifestacije. Da bismo se predstavili u punom sjaju 
treba obaviti mnogo posla, a mi ćemo potaknuti sve što možemo da i 
područje našeg mjesnog odbora zablista.   
 
 

Oproštaj od Borivoja Bukve 
 

Dana 6. lipnja 2016. napustio nas je naš bivši vijećnik, prijatelj i 
suradnik Borivoj Bukva. Komemoracija je održana 10. lipnja u 
prostorijama Mjesnog odbora Luka. Od gospodina Borivoja Bukve 
oprostili su se njegovi prijatelji slikari, ezoteričari, haiku pjesnici, teozofi, 
dobrovoljni davatelji krvi, te Vijeće Mjesnog odbora Luka.  

 

 

Cijelim svojim djelovanjem – 
filozofskim, likovnim, pjesničkim, 
humanitarnim – Borivoj je iskazivao 
važnost ljubavi i brige prema prirodi 
i čovjeku.  
 



16 

 

Pamtit ćemo ga kao jednog od suosnivača i sudionika Likovnih susreta u 
Jedrarskoj, gdje je s velikim veseljem svoje znanje likovnog stvaralaštva 
prenosio djeci učesnicima susreta, a mjesnom odboru ostavio neizbrisiv 
trag u svojim slikama. 
 
 

Dani Mjesnog odbora Luka 

 

13. "Likovni susreti u Jedrarskoj" 
 

Obilježavanje ovogodišnjih Dana MO Luka započeli smo 13. po redu 
„Likovnim susretima u Jedrarskoj. “ Susreti su se održali u subotu 21. 
svibnja 2016. godine. U slikarskom nadmetanju sudjelovao je 71 učesnik 
od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Natjecatelje u likovnom 
stvaralaštvu vodile su njihove mentorice i naše dugogodišnje suradnice 
gđe. Laura Herceg, Tea Paškov-Vukojević i Dijana Lukić. 

 

 

Za razliku od prošlogodišnje kiše, 
ove nas je godine vrijeme poslužilo i 
naši mladi likovnjaci svoje su 
radove stvarali na suncem okupanim 
prostorima mjesnog odbora. 
Inspiraciju  su potražili u 
kazališnom parku, uz zgradu 
kazališta, uz Mrtvi kanal, na rivi, na 
lukobranu... 

 
Iako su tehnika i izbor teme bili prepušteni samim autorima, na 

platnima su se uglavnom našli motivi i vizure našega „grada koji teče“.  
 

Po završetku slikanja sve smo 
radove okačili na uže u Jedrarskoj i 
Bačvarskoj ulici, kako bi stručni 
ocjenjivački sud izabrao najbolje u 
četiri kategorije: predškolski uzrast, 
osnovnoškolci od 1. do 4. razreda, 
osnovnoškolci od 5. do 8. razreda i 
srednjoškolci. 

 
 



17 

 

Sastav ocjenjivačkog suda činile su naše dugogodišnje drage 
suradnice: Ania Škrobonja, riječka umjetnica i kulturologinja, Zlata 
Tomljenović dr. sc. likovne pedagogije i Sanja Marušić-Vukasović, 
profesorica likovne kulture.  

 
Nagrade su pripale: 
 

u kategoriji predškolskog uzrasta - Nikoli Vlašiću  
 

u kategoriji 1. do 4. razred osnovnih 
škola:  
1.    mjesto – Enei Vorkapić  
2.    mjesto – Emi Vlašić  
3.    mjesto – Korini Barak  

 
 Rad Korine Barak 

u kategoriji 5. do 8. razred osnovnih 
škola:  
1.    mjesto – Gabrielli Grabušić  
2.    mjesto – Lauri Vidović  
3.    mjesto – Emi Cvetković  

 
 Rad Laure Vidović 

u kategoriji srednjoškolaca:  
1.    mjesto – Antoniju Filipoviću  
2.    mjesto – Katarini Perčinić 

 
 Rad Antonija Filipovića 
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Ove su godine naši mladi učesnici 
imali posebnu inspiraciju pa je žiri 
odlučio dodijeliti i dvije dodatne 
motivacijske nagrade: 
  
-      Katarini Kuljanski – srednja škola  
-      Hani Šinković – VII razred 
osnovne škole  

Rad Katarine Kuljanski  
 

 

Malonogometni turnir - 6. KUP Delte 
 

Na tradicionalnom, šestom po redu malonogometnom turniru "Kup Delte" 
odigranom na igralištu Delta od 3. do 5. lipnja pobjedu je odnijela ekipa 
Mjesnog odbora Srdoči. Srebro je zaslužila ekipa Mjesnog odbora Luka, a 
broncu igrači Mjesnog odbora Sveti Nikola. Na turniru su nastupile ekipe 
13 mjesnih odbora i Grada Rijeke, koje su se na ovaj način priključile i 
obilježavanju Dana svetog Vida. 

 
 Organizatori turnira su tri susjedna mjesna odbora „Luka“, "Centar-

Sušak" i "Školjić" te Direkcija za mjesnu samoupravu. 
 

  

Pobjednička ekipa – Mjesni odbor 
Srdoči 

Svi zajedno: MO Srdoči (1. mjesto), 
MO Luka (2. mjesto) i MO Sveti 

Nikola (3. mjesto) 
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Predsjednica VMO Luka s 
gradonačelnikom 

Prizor iz igre 

 
 

7. KUP MO Luka u udičarenju 

 
U nedjelju 5. lipnja održan je sedmi po redu "KUP MO Luka u 

udičarenju". Udičarenje su organizirali vijećnici Mjesnog odbora Luka u 
suradnji sa ŠRD "Luben". Kao i nekoliko prošlih godina ovo je 
natjecanje bilo jedna od priredbi Kvarnerskog festivala mora i pomorske 
tradicije – FIUMARE.  

 

 

Riba se lovila iz barki s vanjske 
strane Riječkog lukobrana. 
Sudjelovalo je 25 natjecatelja. Kao i 
obično, isplovili su ujutro oko 8 sati. 
Riba se lovila do 12 sati, a vaganju 
ulova se pristupilo oko 13.30 sati.   

 

Vaganje ribe je obavio 
dugogodišnji suradnik MO Luka i 
član ŠRD „Luben“ g. Božidar 
Jakšić, dok je rezultate u zapisnik  i 
na pripremljen pano, pomno bilježio 
tajnik društva Emir Laković.   
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Nakon zbrajanja rezultata slijedilo 
proglašenje najuspješnijih. Uz 
asistenciju g. Neda Pinezića, 
organizatora FIUMARE, nagrade je 
podijelila predsjednica Vijeća 
Mjesnog odbora Luka, gđa. Mirjana 
Karabaić.  

 

 
Nagrađeni su:  

U kategoriji juniora: 
1.    mjesto – Luka Mladenić sa 1088 
grama ribe  
2.    mjesto – Anabel Dekleva sa 515 
grama ribe  
3.    mjesto – Sara Crvić sa 381 gram ribe 

 
 

 
Najmlađa učesnica natjecanja 

Sara Crvić 
U kategoriji seniorki:  
1.    mjesto – Jadranka Buškulić sa 158 grama ribe  
2.    mjesto – Petrica Modrić sa 117 grama ribe  
3.    mjesto – Dajana Butković sa 68 grama ribe  
U kategoriji seniora:  
1.    mjesto – Aurelio Pavlić sa 2245 grama ribe  
2.    mjesto – Ivan Tamaro sa 1956 grama ribe  
3.    mjesto – Jurica Butković sa 1076 grama ribe  
 

Najuspješniji su dobili medalje, a 
Aurelio Pavlić je najtežim ulovom 
osvojio i prijelazni pehar 
ovogodišnjeg KUP-a. Njemu je 
pripala i plaketa za najtežu ulovljenu 
ribu, a radilo se o ugoru teškom čak 
1723 grama. 

 

 
Ukupni pobjednik g. Aurelio Pavlić 

prima prijelazni pehar 
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Briga za zdravlje 
 
U suradnji sa Gradskim društvom 
crvenog križa Rijeka održana je 
zdravstvena akcija mjerenja tlaka i 
razine šećera u krvi za građanstvo. 
Akcija je trajala  od 10 do 12 sati, 
a organizirana je u sklopu 
obilježavanja Dana MO Luka. 
Mjerenju je pristupilo 34 građana.   
 
Oba spola bila su podjednako zastupljena, 18 žena i 16 muškarca. Što se 
tiče dobnih skupina, najveći odaziv zabilježen je u skupini od 65 godina i 
više, njih 19, u skupini od 29 do 65 godina mjerenju je pristupilo njih 
15, dok građani od 15 do 29 godina ove godine nisu pristupili mjerenju. 
Liječnice Crvenog križa savjetovale su odlazak liječniku svima čije su 
izmjerene vrijednosti znatnije odstupale od referentnih. 
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U susret blagdanima 

 
Već nekoliko godina naše Božićne koncerte obogaćuju članice i 

članovi poznatog riječkog pjevačkog zbora „Josip Kaplan“.  Veselimo se 
njihovim uspjesima, priznanjima koje su dobili i čestitamo im 10 
obljetnicu uspješnog bavljenja zborskim pjevanjem.  

 
Naši Kaplanovci koji su nedavno u Rimu nagrađeni zlatnim 

priznanjem na međunarodnom natjecanju „Chorus inside advent“  i ove će 
nas godine svojim entuzijazmom i vedrinom zabaviti na 
 

 

 

tradicionalnom Božićnom koncertu 
koji će se održati u nedjelju 18. 

prosinca u Circolu,  s početkom u 
19.30 sati. 

 
Dragi sugrađani priključite nam se, 

svi ste pozvani! 

 
 

U nedjelju, 18. prosinca 2016.  

u 12.00 sati 
u prostorijama Mjesnog odbora Luka 
 naše će najmlađe posjetiti Djed Mraz 

 sa svojom vrećom poklona! 
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U nadi da ćemo u 2017. uploviti u mirnije 

vode, 

sigurnost i prosperitet 

 od srca svima Vama želimo sreću i dobro 

zdravlje! 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vijeće Mjesnog odbora Luka 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 



 

 

 


