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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  27.09.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO POTOK 
 

21. sjednica VMO Potok održana je 27.09.2017. (srijeda) 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 
- Marijan Kauzlarić, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Vedran Laković, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2016. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Rasprava i donošenje Programa rada za 2018. godinu. 
4. Razno. 

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

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 
Potok za 2016. godinu. 

 
AD 2  
 
Predsjednik VMO gdin dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo na znanje odgovor Rijeka Prometa na upit gdina Marka Martinisa, 
V. C. Emina 3 koji se žalio da se zbog parkiranih automobila često ne može izaći iz 
dvorišta prema Cambierievoj ulici, a s istim problemom se susreću i stanari iz 
okolne 3 zgrade i poslovne zgrade u N. Tesle 9.  
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U odgovoru se navodi da  je prije više godina Rijeka Promet temeljem zahtjeva MO 
Potok već predložio način uvođenje reda u navedenoj sporednoj ulici, ali je Mjesni 
odbor odustao od te inicijative jer nije postigao suglasnost stanara zgrada u zoni 
dotične lokacije. Građanin se upućuje da najprije kontaktira mjesni odbor kako bi se 
raspravilo o  problemu, koji će u slučaju prihvaćanja ponovno zatražiti izradu 
projekta regulacije prometa na toj lokaciji. Gdinu Martinisu će se odgovoriti da 
ovlašteni predstavnik zgrade treba dostaviti zahtjev uz potpis i suglasnost većine 
stanara, kako bi se rješavanje problema moglo pokrenuti uz uvjet da se isto zatražiti 
i od ostalih koji stanuju neposredno uz navedeni dio ulice.   
 

• Vijeće je zaprimilo mail gđe Mare Šimunić, N. Cara 4 u kojem traži podatak o stanju 
oborinskih kanala u ulici Nikole Cara jer prilikom veće količine oborina vodovodna 
opna sa rešetkastim poklopcem na kolniku a uz pješački hodnik (trotoar) loše 
"gutaju" oborine zbog vjerojatno začepljenosti od strane vodovodnog sustava tj.  
nedovoljne prohodnosti cijevi oborinske odvodnje. S istim problemom javio se i 
ovlašteni predstavnik zgrade M. Butkovića 4 koji se također žalio na neprohodnost 
kanala oborinskih voda u toj ulici, jer iako je šahta ispred zgrade M. Butkovića 2 
očišćena ovog ljeta, ne funkcionira daljnja odvodnja. Upit će se proslijediti u OGU za 
komunalni sustav. 

 
• Vijeće prima na znanje odgovore OGU za komunalni sustav i Rijeka Prometa na 

zahtjev za postavu LED markera u ulici N. Tesle u kojima se navodi da će se ove 
jeseni napraviti analiza ugroženih mjesta i opasnih lokacija na pješačkim prijelazima, 
a zahtjev MO Potok će se uzeti u obzir, te će ga se obavijestiti o rješavanju prema 
listi prioriteta. Vijeće će ponovno uputiti dopis. 
 

• Vijeće ne prihvaća odgovore OGU za urbanizam i Rijeka Prometa na dopis u vezi 
postavljanja dodatnih kontejnera za sakupljanje i reciklažu u ulici N. Cara i ukidanje 
po jednog parkirnog mjesta pod naplatom na obje lokacije u kojima se navodi da 
postoji mjesto za po još jedan kontejner, te nije potrebno ukidati parkirna mjesta, 
već lijepo posložiti kontejnere koji su već ograđeni stupićima. Dodatni kontejneri su 
postavljeni, ali je sada situacija još gora, jer se prilikom pražnjenja razmiču i ulaze na 
dio označen za parkiranje (čak i do pola parkirnog mjesta s obje strane). Da bi ovo 
rješenje funkcioniralo morali bi biti idealno složeni što gotovo nikad nije slučaj. 
Osim toga na sastanku kod pročelnice OGU za komunalni sustav i predstavnika svih 
uključenih u rješenje ovog problema dogovoreno je da se Rijeka Prometu omogući 
naplata na početku ulice N. Cara na 4 nova parkirna mjesta, a zauzvrat da se ukinu 2 
uz kontejnere kako bi građani mogli sigurno i neometano odlagati i razvrstavati 
otpad. Vijeće će uputiti ponovni dopis svima uz molbu za zajednički izvid na terenu. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis kojim OGU za komunalni sustav daje odobrenje 
Rijeka Prometu za obilježavanje novog pješačkog prijelaza u ulici R. K. Jeretova kod 
k. br. 4b s ciljem povećanja stupnja sigurnosti pješaka. 

  
AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za sljedeću godinu: 
 
1. Zdravstvo  - mjerenje tlaka i šećera u krvi jednom godišnje 
2. Pozdrav ljetu 
3. Doček svetog Nikole 
4. Dan MO 
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AD 4 
 
       Zaključak: 
 

• Budući da u ulici Nikole Tesle od k. br. 1 do 4 ne postoje kontejneri za primarnu 
selekciju uputit će se zahtjev „Čistoći“ za njihovo postavljanje. 

• Uočena su oštećenja asfalta (rupe) na pločniku u ulici N. Cara 1 i kod trafo stanice u 
Cambierievoj ulici, te će se Rijeka Prometu uputiti zahtjev za sanaciju. 

• Budući da je u tijeku obnavljanje ex. kompleksa „Benčić“ Vijeće će uputiti molbu za 
buduće preseljenje prostorija MO Potok u veći i adekvatniji prostor.  

• Vijeće će uputiti HEP-u molbu za donaciju frižidera. 
 
 

 

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 
            


