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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-17/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  26.06.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO POTOK 
 

20. sjednica VMO Potok održana je 26.06.2017. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- dr. sc. Bojan Hlača predsjednik VMO 
- Marsel Gović, zamjenik predsjednika VMO 
- Vedran Laković, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Gordana Šopić, predsjednica VMO Brajda Dolac 
- Sanja Crnković, zamjenica  predsjednice VMO Brajda Dolac 
- Una Rebić, umjetnica – predstavljanje projekta 
- Ivana Golob Mihić, Vijeće mladih Benčić - predstavljanje projekta 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marijan Kauzlarić, član VMO 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prezentacija projekta „Parkigralište“ ispred ciglene kuće u kompleksu Benčić u organizaciji 

riječkog EPK tima. 
2. Izvješće o programima realiziranim u svibnju i lipnju. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Una Rebić i Ivana Golob Mihić prezentirale su članovima vijeća MO Potok i MO Brajda Dolac 
projekt „Parkigralište“ koji će se održati u sklopu festivala „Tobogan“ od 26. lipnja do 7. srpnja 
ispred ciglene kuće u kompleksu Benčić u organizaciji riječkog EPK tima. Cilj je ukazati na važnost 
zelenih javnih površina u podizanju kvalitete života u urbanim sredinama  koje značajno utječu na 
psihičko i fizičko zdravlje pojedinaca. Dječja kuća u kompleksu Benčić postat će mjesto okupljanja 
djece iz Rijeke i okolice. Novonastala zelena površina će se u popodnevnim satima aktivirati 
intenzivnim programom osmišljenim u suradnji s različitim organizacijama, inicijativama i 
pojedincima iz našeg grada. Na taj način će se kreirati kolektivni dnevni boravak na otvorenom, 
pozivajući stanovnike na urbani piknik, na zajedničko aktiviranje gradskog prostora i širenje 
njegove javne namjene. Ideja je projekta da u njemu sudjeluje što više građana svih uzrasta, a 
naročito iz susjedna dva mjesna odbora.  
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Zaključak 
 

• Članovi Vijeća MO Potok i Brajda Dolac prihvaćaju suradnju, te će se uključiti u 
realizaciju projekta njegovim populariziranjem, animiranjem građana i 
prisustvovanjem događanjima. Ovo je dobra prilika za realizaciju budućih 
zajedničkih projekata na obostrano zadovoljstvo. 

 
AD 2 
 
Vijeće je u svibnju i lipnju realiziralo sljedeće aktivnosti: 
 

a) Turnir u briškuli i trešeti 
b) Dani sv. Vida 
c) Pozdrav ljetu 

 
Zaključak: 
 

AD a) 
• 28.05 u dvorani MO Potok održan je Turnir u briškuli i trešeti. Prijavilo se 14 

učesnika. 1. mjesto osvojila je ekipa „MO Kozala“ (Miljenko Knežević i Goran Filičić), 
2. mjesto "MO Kozala" (Edo Šegon i Ivan Jagić), a 3. „MO Mlaka" (Željana Talijan i 
Zorica Mladenić). Ekipa „MO Potok “(Marsel Gović i Marijan Ribarić) zauzela je 
utješno 4. mjesto. Svi učesnici su dobili zahvalnice, a pobjednici medalje i prigodne 
nagrade. 
 
AD b) 

• Ekipa MO Potok sudjelovala je u natjecanju u briškuli i trešeti na sportskim 
susretima mjesnih odbora povodom sv. Vida.  

 
AD c) 

• 07.06. održan je kulturno-umjetnički program i druženje s građanima pod nazivom 
"Pozdrav ljetu". Otvorena je izložba slika Dubravke Zaharija, a u glazbenom 
programu su sudjelovali Duško Jeličić i ženska klapa "Vongola". 
 

AD 3  
 
Predsjednik VMO gdin dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor na ponovljeni zahtjev za postavu 
dodatnih kontejnera za komunalni otpad i primarnu selekciju u ulici Nikole Cara. U 
njemu se navodi da je već pokušavano postavljanje istih, ali to zbog parkiranih 
automobila nije bilo moguće. U cilju konačnog rješenja upućena je molba u OGU za 
urbanizam da što prije izda izvršne naloge Rijeka Prometu, Rijeka Plusu i Čistoći 
svakome u svojoj nadležnosti s ciljem da se građanima omogući tražena usluga. 

• Vijeće je zaprimilo odgovor Hrvatskih cesta na zahtjev MO Potok za postavljanje LED 
markera na pješački prijelaz na državnoj cesti u ulici Nikole Tesle kod k. br. 5 u 
kojem se navodi da je postava istih u nadležnosti Grada Rijeke. Hrvatske ceste 
spremne su izdati suglasnost za njihovu postavu. Vijeće će ponovljeni zahtjev s 
kopijom odgovora ponovno proslijediti Rijeka Prometu, jer je u međuvremenu od 
slanja prethodnog dopisa na pješačkom prijelazu ozlijeđena još jedna osoba. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavu stupića u 
Krešimirovoj ulici kod k. br. 34 u kojem se navodi da je izvidom na terenu zaključeno 
da je zahtjev opravdan, jer parkirana vozila otežavaju pješački promet. Temeljem 
navedenog Rijeka Promet je zatražio od Odjela za komunalni sustav odobrenje za 
njihovu postavu. 
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• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Direkcije za prometno redarstvo na zahtjev MO 

Potok za sprječavanje nepropisnog parkiranja na raskršću ulica R. K. Jeretova i N. 
Cara u kojem se navodi da je pojačan nadzor na predmetnoj lokaciji, te je u nepuna 2 
tjedna izdano 15 mjera protiv počinitelja prekršaja. Učestale kontrole će se nastaviti i 
nadalje, odnosno svakog dana u najmanje dva navrata. Potrebno je uputiti dopis 
kojim se traži kontinuirani nadzor i ubuduće. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva u kojem se navodi da je 
očevidom i uvidom u Plan lokacija utvrđeno da je suncobran na pločniku ispred 
zgrade Krešimirova k. br. 34 nepropisno postavljen, te je od vlasnika zatraženo 
njegovo uklanjanje. Naknadno će se izvršiti ponovna kontrola, te će se ukoliko 
stranka ne postupi po nalogu, poduzeti daljnje mjere u nadležnosti Komunalnog 
redarstva. Odgovor je proslijeđen gdinu Davoru Luliću koji je uputio zahtjev. 

• Planom prioriteta za 2017. godinu bila je predviđena postava 2 klupe s naslonom na 
istočni ulaz u park J. Završnika za što je od strane Odjela za komunalni sustav 
predviđeno 8.000,00 kn. Ponuda dobavljača za klupu s naslonom iznosi 5.250,00 kn, 
a za klupu bez naslona 3.500,00 kn, pa Vijeće donosi odluku o postavi 2 klupe bez 
naslona. OGU za komunalni sustav je iz svojih sredstava financirao i postavio novu 
dječju spravu na spomenuto igralište. 

  
AD 4 
 
      Zaključak: 
 

• Potrebno je tražiti postavu košarice za smeće uz 2 klupe u ulici V. C. Emina preko 
puta „Mima“-e. 

• Potrebno je proslijediti Rijeka Prometu zahtjev gdina Vidačkovića za pojačanje 
sigurnosti u prometu pored dječjeg igrališta između ulica J. Završnika i N. Cara. 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            


