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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-17/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  14.12.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO POTOK 
 

16. sjednica VMO Potok održana je 14.12.2016. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Brajda Dolac, Pomerio 26 (zbog renoviranja prostora MO Potok). 
 
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. Donošenje Financijskog plana za 2017. godinu. 
2. Rasprava  i usvajanje prioriteta MO Potok za 2017. godinu. 
3. Izvješće sa sastanka na temu: „ex. kompleks Benčić – održavanje i buduća namjena“. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
5. Rasprava o programima u prosincu. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2017. godinu. 
 
AD 2 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Potok 
za 2017. godinu i to: 

 
    Nastavak  sanacije nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od                76.000,00 

          autobusne stanice prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo   
          postava novih kamenih rubnjaka. 
          Postava dvije klupe s naslonom kod istočnog ulaza u park u Ulici Josipa        8.000,00 
          Završnika sjeverozapadno od kućnog broja 2                                                    _________                                                                   
                                                                                                                                            84.000,00 
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AD 3 
 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zaključcima sa sastanka 
koji je održan 8. prosinca 2016. u prostoru OGU za komunalni sustav, a prisustvovali su mu 
pročelnici i rukovoditelji iz OGU za kulturu i komunalni sustav, te Rijeka Prometa. Tema sastanka 
bila je: „ex. kompleks Benčić – održavanje i buduća namjena“, ali i rješavanje tekuće problematike. 
 
Zaključak: 

• Pročelnik OGU za kulturu gdin Ivan Šarar prezentirao je planove za buduću namjenu 
kompleksa, čija dinamika realizacije ovisi o izvorima financiranja (europski fondovi i 
vlastita sredstva), te dostavio nacrt budućeg izgleda, koji je podijeljen vijećnicima.  
  

• Pročelnica OGU za komunalni sustav gđa Irena Miličević sa suradnicima odgovarala 
je na pitanja predsjednika VMO Potok gdina Bojana Hlače, te je dogovoreno da će se 
kompleks „Benčić“ održavati do konačnog uređenja, a pojačat će se i rasvjeta od 
južnog ulaza prema parkiralištu.  

 
• Također je dogovorena realizacija zahtjeva upućenih od strane MO Potok, a 

predložen je i zajednički obilazak terena za konkretan dogovor o načinu realizacije 
istih. 
 

• Vijeće MO Potok godinama djeluje u neadekvatnim uvjetima – prostor se nalazi u 
suterenu višestambene zgrade, izrazito je vlažan i neugodan za dulji boravak 
građana. Od 20. listopada u tijeku su radovi na hidroizolaciji unutarnjeg prostora  
(dvorane i kancelarije tajništva), ali ne uključuju sanaciju vanjskih zidova kroz koje 
za vrijeme jakih kiša prolazi voda, pa ne znamo da li će problem vlage biti u 
potpunosti riješen. Drvenarija (prozori) je također u derutnom stanju. Temeljem 
navedenog, a sukladno prijedlogu iz OGU za komunalni sustav, Vijeće će uputiti 
zahtjev u OGU za gospodarenje imovinom za dodjelu novog prostora za potrebe 
djelovanja mjesnog odbora Potok. 

 
AD 4 
 
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 na prijedlog gdina 
Milivoja Benigara za rekonstrukciju raskrižja u ulicama V. C. Emina – Fiorello la 
Guardia od zgrade „Elektroprimorja“ do ex. „Viktorije“. Zaključeno je da je ono vrlo 
zahtjevno, skupo, zahtijeva složeno rješavanje imovinsko-pravnih poslova i otkupa 
terena, s dugotrajnim i  problematičnim ishodima što se u praksi već pokazalo. 
Prijedlog je svakako na tragu suvremenijeg i modernijeg rješenja, međutim bez 
analize cjelokupne prometne mreže u okruženju u ovom trenutku nije prihvatljivo.    
Odgovor će se proslijediti gdinu Benigaru. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev 
MO Potok za trajno rješenje rasporeda kontejnera za komunalni otpad i primarnu 
selekciju u ulici N. Cara u kojem se navodi da će se u dogovoru s Rijeka Prometom 
ukinuti jedno parkirno mjesto pored kontejnera i zaštititi pristup postavom stupića. 
Postojeći betonski graničnici će se fiksirati kako bi se spriječilo njihovo izmicanje.    
 

AD 5 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima u prosincu: 

a) Doček sv. Nikole 
b) Dan MO 
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Zaključak: 
 

5a) 
 

4. prosinca održan je program Doček svetog Nikole u zajedničkoj organizaciji MO 
Potok i Mlaka. U OŠ "Podmurvice"  Teatar „Zvrk“ je odigrao predstavu „Gdje je sada 
bijela brada?“, a djeci su podijeljeni pokloni.  
 
U okviru programa predviđena je i posjeta i darivanje djece iz Doma za nezbrinutu 
djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ koje će se realizirati nakon dogovora s ravnateljicom 
Doma. 
 
5b)   

• Planirana je proslava Dana MO uz glazbeni nastup i domjenak. Budući da se prostor 
MO Potok još uvijek renovira Vijeće je donijelo odluku da se program neće realizirati. 
 

AD 6 
 
    Zaključak: 

• U ulici Z. Petranovića u prostoru bunkera nalazi se skladište za gljive čiji korisnik je 
zacementirao cijeli prostor ispred, ogradio ga lancima, te time uzurpirao nekoliko 
parkirnih mjesta, kojih ionako nedostaje u ovoj ulici, ali i u cijelom MO Potok. 
Također prilikom odvoza gljiva kamion blokira cijelu ulicu, te je onemogućen promet 
automobilima, ali i kolima hitne pomoći. Prijava s fotografijom će se proslijediti 
komunalnom redarstvu na provjeru. 

 

 

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 
            


