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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  25.04.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 11. SJEDNICE VMO POTOK 
 

11. sjednica VMO Potok održana je 25.04.2016. (ponedjeljak) 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 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
-     Marijan Kauzlarić, član VMO 
-     Vedran Laković, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o prijedlozima prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za 2017. godinu. 
3. Pripreme za program „Pozdrav ljetu“. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće nije zadovoljno negativnim odgovorom na zahtjev za postavu fizičkih barijera 
(stupića) kraj kontejnera za komunalni otpad u ulici N. Cara kako bi se omogućio 
nesmetan pristup stanarima, u kojem se navodi da je to neizvedivo, te da bi se na taj 
način ugrozila sigurnost vozača. Problem je i dalje prisutan, te će Vijeće uputiti 
ponovni zahtjev za njegovo rješavanje na način da se kontejneri za smeće za zgrade 
N. Cara 3 i 8 izmjeste na poziciju unutar drvoreda. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom ovlaštene predstavnice zgrade N. tesle 15 za 
orezivanje grana stabla ispred navedene zgrade. Zahtjev će se proslijediti Odjelu za 
komunalni sustav. Također je potrebno uputiti zahtjev za održavanje grana stabala 
uz pješački prijelaz u istoj ulici kako ni bi zaklanjale javnu rasvjetu. 
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• Vijeće je primilo na znanje dopis MO Luka koji traži potporu njihovom zahtjevu za 
povratak dvosmjernog prometovanja ulicom Riva Boduli, te smatra da odluku treba 
prepustiti prometnim stručnjacima. 

• Vijeće prima na znanje negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za 
omogućavanje izlaza skretanjem ulijevo s parkirališta Benčić, jer bi se time izazvalo 
značajno ometanje odvijanja prometa vozila na državnoj cesti u ulici V. C. Emina, što 
je bio i osnovni uvjet Hrvatskih cesta prilikom izdavanja suglasnosti za priključak na 
državnu cestu. 

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta građana i vijeća za 2017. godinu, te 
jednoglasno donijeli sljedeći 
 
Zaključak: 
 

• Zaprimljeno je više prijedloga koji se odnose na sličnu problematiku, te ih je 
potrebno sistematizirati, a za neke od njih i provjeriti nadležnost. 

• Nakon povratne informacije, Vijeće će konačan prijedlog prioriteta donijeti na 
sljedećoj sjednici. 

 
AD 3 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je planiralo program "Pozdrav ljetu" u okviru kojeg će se u subotu 14. svibnja 
u 10 sati održati Turnir u briškuli i trešeti. 3 najbolja para će se nagraditi medaljama i 
prigodnim poklonom, a svim učesnicima uručit će se zahvalnice za sudjelovanje. 

• Na sljedećoj sjednici odredit će se datum svečanog dijela programa na kojeg će se 
pozvati sudionici Turnira i građani na ugodno druženje, te izvođači.   

 

AD 4 
 
Zaključak: 
 

• Potrebno je Odjelu za komunalni sustav uputiti dopis za orezivanje grana stabala u 
unutarnjem dvorištu zgrade Z. Petranovića 5, jer ulaze na balkone stanara. 

 

 

 

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 
            
        


