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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  23.02.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 10. SJEDNICE VMO POTOK 
 

10. sjednica VMO Potok održana je 23.02.2016. (utorak) 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 
- Vedran Laković, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2015. godinu. 
2. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo godišnje Izvješće o radu Vijeća MO za 
2015. godinu. 

 
AD 2 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. 
godini. 

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

• Vijeće ne prihvaća negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavljanje 
dodatnih uspornika u ulicama J. Završnika i N. Cara u kojem se navodi da se ne radi 
o nedovoljnoj prometnoj signalizaciji, već o obijesnoj vožnji pojedinaca što spada u 
djelokug policije i prometnog redarstva. Potrebno je ponoviti zahtjev Rijeka Prometu 
da još jednom razmotri mogućnost postavljanja uspornika na navedene lokacije. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za premještaj 
dostavnog parkirnog mjesta u ulici N. Tesle ispred k. br. 4 u kojem se navodi da su 
sva parkirna mjesta za potrebe dostave u užem centru grada označena sukladno 
Projektu prema suglasnosti nadležnih tijela, te bi za svako premještanje trebalo 
izraditi dodatak Projektu, te za isti dobiti suglasnost nadležnih tijela. Dostavnom 
parkirnom mjestu na navedenoj poziciji nije moguće pristupiti osobnim 
automobilom, a da se ne napravi prometni prekršaj, jer je zabranjen prilaz iz 
Krešimirove u ulicu N. Tesle, kao i skretanje preko pune linije u ulici N. Tesle u 
suprotnom smjeru. Na problem nepropisnog parkiranja na dostavnom mjestu 
upozorit će Prometno redarstvo, a ako se problem ne riješi pokrenut će postupak 
premještaja dostavnog mjesta prema prijedlogu MO Potok. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor OGU za urbanizam na zahtjev za 

dodavanje još jednog kontejnera za komunalni otpad na lokaciji N. Tesle 4, za koji će 
uputiti nalog "Čistoći". 
 

• Vijeće nije suglasno s odgovorom OGU za urbanizam na zahtjev za trajno rješenje 
rasporeda kontejnera u ulici N. Cara kako bi se građanima omogućio nesmetani 
pristup i zbrinjavanje otpada u kojem se navodi da je komisija ponovno obišla teren i 
zaključila da je postojeći raspored optimalan. Za problem nemogućnosti prilaza 
treba se pobrinuti prometna policija ili prometno redarstvo, jer se radi isključivo o 
nepropisno parkiranim automobilima. Dopis je upućen na znanje prometnoj policiji 
od koje se zatražilo uvođenja kazni vlasnicima istih. Potrebno je od Rijeka Prometa 
zatražiti da se fizički osigura (ogradi) pristup stanara kontejnerima, pa ako je 
potrebno i ukine jedno parkirno mjesto. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na dopis u kojem se tražilo 

postavljanje stupića na sjeverni nogostup zgrade N. Tesle 1. U njemu se navodi da 
se prilikom projektiranja parkirnih mjesta svjesno dio nogostupa uz zgradu 
prenamijenio u prostor za parkiranje zbog osiguranja većeg broja parkirnih mjesta za 
stanare. Činjenica je da na taj način preostaje uz zgradu prolaz u širini 60 cm, ali 
postoji dovoljno širok nogostup s druge strane ulice, uz park dr. Vinka 
Frančiškovića, te uz južni dio zgrade u Krešimirovoj ulici. Dopis će se proslijediti 
ovlaštenom predstavniku zgrade Nikole Tesle 1 gdinu Antonu Polaku. 

 
• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na ponovljeni zahtjev za 

orezivanje ili uklanjanje stabala kod zgrade V. C. Emina 15 u kojem se navodi da 
održavanje zelenila nije u njihovoj nadležnosti jer se ne radi o javnoj zelenoj 
površini, već o ograđenom okolišu. Traženi zahvat MO Potok bi mogao realizirati u 
sklopu svojih komunalnih prioriteta.  

 

AD 4 
 
Zaključak: 
 

• Potrebno je Rijeka Prometu uputiti dopis u koje se traži da se omogući skretanje 
ulijevo na izlazu s parkirališta "Benčić", jer prema postojećoj regulaciji prometa da bi 
građani Potoka došli do područja zapadno od parkirališta potrebno je napraviti veliki 
obilazni krug sve do "riječkog nebodera", pa potom Trpimirovom ulicom do 
željezničkog kolodvora, 
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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 
            
        


