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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  19.09.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO POTOK 
 

14. sjednica VMO Potok održana je 19.09.2016. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- dr. sc. Bojan Hlača, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, zamjenik predsjednika VMO 
- Marijan Kauzlarić, član VMO 
- Vedran Laković, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o programu rada za 2017. godinu. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 

 
      Zaključak: 

 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da 

se zelena površina kod istočnog ulaza u park J. Završnika ne može urediti kao park 
za kućne ljubimce s obzirom da je preko navedene parcele u planu prolazak ceste 
prema čvoru Škurinje, ali dok se to ne realizira lokacija se može koristiti za boravak 
pasa, a postavit će se i tražena kutija s vrećicama za pseći izmet.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev građana za 
ograđivanje dječjeg igrališta na križanju ulica 1. maja i Frana Kresnika u kojem se 
navodi da ograda već postoji s južne strane igrališta, te je odvojena stazom, a isto je 
dovoljno udaljeno od prometnice. Postava slavine može se tražiti putem malih 
komunalnih prioriteta, a prijedlog za uređenje malog igrališta za badminton je 
proslijeđen u OGU za urbanizam koji će dostaviti odgovor. Iščupani stupić na ulazu 
igrališta bit će vraćen na prvotnu poziciju u najkraćem roku.  
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• Vijeće je primilo na znanje dopis OGU za komunalni sustav koji je proslijedio zahtjev 
za održavanje i sanaciju kompleksa ex „Benčić“ u OGU za kulturu. Naime, radi se u 
prostoru koji je dijelom u koncesiji tvrtke „Rijeka Plus“ korišten kao parkirni prostor, 
dijelom je korišten za razna kulturna zbivanja, dok je dijelom zapušten. OGU za 
komunalni sustav je uložio napore za njihovu obnovu, ali u tome nije uspio, te se 
nada da bi odabir Rijeke kao europske prijestolnice kulture 2020. godine svakako 
trebao pridonijeti uređenju spomenutog prostora. Temeljem navedenog od OGU za 
kulturu je zatraženo očitovanje o prenamjeni kompleksa ex „Benčić“.   
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev građana za 
dopunjavanje živice u drvoredu platana između Krešimirove ulice i Trga kralja 
Tomislava u kojem se navodi da je u izradi projekt sanacije cijele Krešimirove ulice, 
te će se po završetku radova obnoviti živica na dionicama na kojim neće biti 
ugrožena sigurnost kako prometa motornih vozila, tako i pješaka. Radovi bi trebali 
započeti krajem 2016. godine. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na prijedlog građana (gdin Milivoj 
Benigar) za rekonstrukciju raskrižja ulica V. C. Emina – Fiorello la Guardia od zgrade 
„Elektroprimorja“ do ex. „Viktorije“ na način da se dva dijela postojećeg raskrižja 
spoje u jedno elipsoidnog oblika čime bi se eliminirala potreba za semaforima i 
poboljšala protočnost prometa u svim smjerovima. U odgovoru se navodi da bi se 
pritom neke zgrade morale srušiti što se nikako ne može smatrati minimalnom 
rekonstrukcijom. Prostorni smještaj novog raskrižja zahtijeva prethodnu obimnu 
imovinsko-pravnu pripremu čije trajanje i neizvjestan ishod treba uzeti u obzir, a 
priličan problem predstavlja i izuzetno jak pješački promet na tom području. 
Temeljem navedenog radi se o rekonstrukciji sa značajnim sredstvima koje bi 
trebalo osigurati za realizaciju projekta.   
 

• Vijeće je zaprimilo odgovor OGU za urbanizam u kojem se navodi da je na ponovljeni 
zahtjev MO Potok za optimalan razmještaj kontejnera za komunalni i reciklažni otpad 
u ulici N. Cara komisija ponovno izašla na teren i utvrdila da je njihova lokacija 
optimalna. Predlažu da se na postojećim lokacijama postave stupići u ravnini 
parkirnih mjesta, čime bi se spriječilo nepropisno parkiranje i osigurao pristup s 
obje strane ulice, te traže od Direkcije plana, razvoja i gradnje da odobri postavu 
stupića, te da Rijeka Promet pristupi izvršenju (u prilogu se nalazi ortofoto skica 
lokacije uz drvored u ulici N. Cara).  

 
• Direkcija plana, razvoja i gradnje uputila je na znanje dopis u kojem se netočno 

navodi MO Mlaka, te da su s Rijeka Prometom obavili izvid na terenu i utvrdili da 
kontejneri nisu postavljeni na lokacijama predviđenim po Komisiji i naznačenim na 
ortofoto snimku u privitku, već su postavljeni na drugim lokacijama i to na način da 
dijelom zauzimaju parkirna mjesta pod naplatom.      
 

• Potrebno je reagirati na neispravan dopis i ustrajati na rješenju koje je predložio 
OGU za urbanizam (postava stupića) tj. obratiti se pročelnici OGU za komunalni 
sustav, te ako je potrebno ponuditi zajednički izlazak na teren predstavnika svih 
uključenih u rješavanje ovog problema i članova VMO Potok. 

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o Programu rada za 2017. godinu. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće će konačan prijedlog Programa za 2017. godinu donijeti na sljedećoj sjednici. 
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AD 3 
 
Zaključak: 
 

• Potrebno je uputiti dopis OGU za Kulturu i Komunalni sustav, te tražiti zajednički 
sastanak na kojem bi se prezentirali planovi vezani za projekt „Rijeka EPK 2020“, ali i 
definiralo redovno održavanje kompleksa ex. „Benčić“ u vremenu koje prethodi 
rekonstrukciji prostora.  
 

 
 

 

Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            


