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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  19.04.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO POTOK 
 

18. sjednica VMO Potok održana je 19.04.2017. (srijeda) 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 
- Vedran Laković, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marijan Kauzlarić, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava o aktivnostima između dvije sjednice. 
2. Izvješće o održanom zajedničkom obilasku terena. 
3. Prikupljanje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu.  
4. Pripreme za program „Pozdrav ljetu“. 
5. Razno. 
 

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

• Gdin Marsel Gović prisustvovao je sastanku koordinatora sportskih natjecanja 
mjesnih odbora povodom dana sv. Vida koja će se održati 03.06. u disciplinama 
boćanje, potezanje konopa i briškula-trešeta. MO Potok imat će predstavnike u 
disciplini kartanja (briškula-trešeta). 
 

• Rijeka Promet je uputio odgovor na zahtjev za postavljanje LED markera uz pješački 
prijelaz u ulici Nikole Tesle kod k. br. 5 u kojem se navodi da se radi o ulici koja je u 
nadležnosti Hrvatskih cesta. Rijeka Promet smatra da je preglednost na toj poziciji 
dobra, te će dati nalog za orezivanje krošnji drveća kako bi se povećala vidljivost. 

• Vijeće MO Potok nije suglasno s ovim obrazloženjem, te će dopis uputiti Hrvatskim 
cestama.  

 
 



 2/2 

AD 2 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojeno Izvješće o zajedničkom obilasku terena 
predstavnika OGU za komunalni sustav, Rijeka Prometa i MO Potok. Komunalna 
oštećenja su fotografirana i evidentirana, te utvrđena nadležnost i rokovi sanacije.  

 
AD 3 
 
Zaključak: 
 

• Budući je rok za prijedloge građana za male komunalne prioritete 21. travanj, Vijeće 
će o svim pristiglim prijedlozima raspravljati na sljedećoj sjednici. 
  

AD 4 
 
Zaključak: 
 

• U dogovoru s MO Kozala odredit će se datum održavanja Turnira u briškuli i trešeti 
kako ne bi došlo do poklapanja termina, a u lipnju će se odrediti datum manifestacije 
„Pozdrav ljetu“, te izvođači kulturno-umjetničkog programa. 

 

AD 5 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je raspravljalo o sigurnosti pješaka u prometu, te je zaključilo da je potrebno 
Rijeka Prometu uputiti molbu za analizu i rješenje rada semafora na pješačkim 
prijelazima u Krešimirovoj i ulici V. C. Emina, jer je interval prekratak za siguran 
prijelaz. 

• Potrebno je ponoviti dopis Prometnom redarstvu i Rijeka Prometu za pojačanu 
kontrolu i sankcioniranje nepropisnog parkiranja na raskršću ulica R. K. Jeretova i N. 
Cara.  

• Potrebno je ponoviti zahtjev Rijeka Prometu i Čistoći da se prema dogovoru sa 
sastanka u OGU za komunalni sustav i zajedničkog izlaska na teren uz postojeće 
kontejnere za smeće u ulici Nikole Cara ukine 2 parkirna mjesta i postavi dodatne 
kontejnere za otpad.  

• Potrebno je Komunalnom redarstvu uputiti zahtjev za uklanjanje korova koji raste iz 
pločnika u ulici V. C. Emina kod HEP-a. 

• Stanari i djelatnici Ljekarne u  Krešimirovoj 34 uputili su zahtjev za postavu stupića u 
cijeloj dužini pločnika, koji će se proslijediti Rijeka Prometu. 

• Vijeće je odlučilo poraditi na informiranju građana, te će za 17. svibnja u 18:30 h 
najaviti i održati „Dan otvorenih vrata“ kako bi građanima prezentiralo svoj rad. 

• Vijeće je raspravljalo o problemu parkiranja i održavanja zelenih površina unutar 
zatvorenog unutarnjeg dvorišta zgrada Z. Petranovića, R. K. Jeretova i N. Cara, te 
zaključilo da je za donošenje prijedloga rješenja potrebno uključiti ovlaštene 
predstavnike navedenih zgrada. 
 

 

 

Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            


