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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-17/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30.09.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO POTOK 
 

6. sjednica VMO Potok održana je 30.09.2015. (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 
- Vedran Laković, član VMO 
- Jasna Malnar-Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu. 
3. Rasprava o Programu rada za 2016. godinu. 
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 prihvaća na znanje suglasnost Energa da se preostala sredstva iz 2014. 
godine utroše za osvjetljavanje parka u ulici J. Završnika – montirat će se 2 rasvjetna 
tijela na postojeće stupove na istočnom i zapadnom rubu parka. Za bolje osvjetljenje 
potrebno je porezati zelenilo oko i ispod tih tijela. 

• Vijeće prihvaća na znanje obavijest Energa da je nakon realizacije prioriteta za 2015. 
godinu preostalo 5.385,82 kn što je dostatno za postavu 2 rasvjetna tijela na 
postojeće stupove. Lokacija će se odrediti na sljedećoj sjednici. 

• Rijeka Promet je temeljem zahtjeva VMO Potok postavio 4 para vibracijskih traki za 
usporenje brzine kod Dječjeg vrtića Potok u ulici J. Završnika što je doprinijelo 
sigurnosti u prometu u ovoj frekventnoj ulici. Vijeće će uputiti pismo zahvale, te 
predložiti da se razmotri njihova postava i u nastavku ulice, jer je primjetno da nakon 
početnog usporavanja brzine vozači ponovo ubrzavaju prema raskršću s ulicom 
Potok.  
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• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav da se u park dr. 
Frančiškovića zabrani pristup psima, kao i u parku J. Završnika, ali samo na dijelu na 
kojem koje su postavljene sprave za igru djece. Pristup psima dozvoljen je na 
zelenoj površini navedenog parka (južni dio) gdje su postavljene i vrećice za pseći 
izmet. 

• Rijeka Promet je uputio odgovor na dopis MO Potok u vezi postave stupića na 
pločniku ulice N. Tesle u kojem se navodi da su postavljeni svi stupići osim na dijelu 
na kojem će se formirati dostavno mjesto (prolaz između k. br. 5 i "Konzum"-a). 
Nakon ishodovanja dozvole izvršit će se definitivna postava preostalih stupića.  
Budući da isto još nije napravljeno gdin Igor Kušička ovlašteni predstavnik stanara 
N. Tesle 5 ponovno je uputio mailom dopis kojim traži završno postavljanje stupića 
kako bi se spriječilo parkiranje uz samu zgradu što onemogućava kretanje pješaka i 
dostavu. Vijeće će uputiti požurnicu Rijeka Prometu, odnosno predložiti da se što 
hitnije označi mjesto za dostavu i spriječi parkiranje na pločniku do ulaza u zgradu 
N. Tesle 5. 

• OGU za komunalni sustav je uputio Vijeću MO Potok negativan odgovor na zahtjev 
gdina Egona Merle V. C. Emina 15 za rezanjem stabala iza navedene zgrade prema 
Vukovarskoj ulici, jer iako se radi o gradskom zemljištu, ne predstavlja javnu zelenu 
površinu te se stoga ne održava. Vijeće će pozvati gdina na sastanak ovlaštenih 
stanara, na kojem će se donijeti odluka o daljnjem postupanju. 

• OGU za komunalni sustav je na zahtjev VMO Potok očistio zapušteni prostor 
kompleksa ex. "Benčić" – očišćen je pristupni put iz Krešimirove ulice prema 
parkiralištu, uklonjene su velike količine raznog otpada, oprana je fontana, sanirani 
su poklopci šahti. Unatoč tome na istom prostoru se ponovno nakuplja smeće. 
Vijeće smatra da je za konačno rješenje problema potrebno pojačati rasvjetu kako bi 
se spriječilo okupljanje ljudi koji ostavljaju nered i daljnja devastacija prostora. 
Temeljem navedenog od koncesionara – Rijeka Prometa zatražit će se osvjetljavanje 
navedenog prostora.    

 
AD 2 

 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranim prioritetima u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.     

 
AD 3 
 
Vijećnici su raspravljali o Programu rada za 2016. godinu.  
 

Zaključak: 
 

• Vijeće će konačan prijedlog Programa za 2016. godinu donijeti na sljedećoj sjednici 
nakon sastanka s ovlaštenim predstavnicima stanara.   

 
AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Potrebno je uputiti Rijeka Prometu zahtjev za iscrtavanje horizontalne signalizacije 

– zabrane parkiranja na raskršću ulica N. Cara i R. K. Jeretova, jer su na tom 
mjestu česte prometne nezgode zbog smanjenog vidnog područja.  

• VMO Potok je 22. svibnja uputilo molbu "Čistoći" za trajno rješenje rasporeda 
kontejnera za  komunalni i reciklažni otpad u ulici Nikole Cara na način da nitko ne 
može automobilom zapriječiti pristup. Budući da se zbog parkiranih automobila 
pored kontejnera i na obližnjoj zelenoj površini gomila smeće, potrebno je uputiti 
požurnicu i tražiti cjelovito rješenje problema, pa i pod cijenu zadiranja u dio 
zelene površine između dva odvojka ulice Nikole Cara. 
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• Vijeće je suglasno s prijedlogom OGU za komunalni sustav za postavljanje klupe s 
naslonom i betonskim nogarima u park dr. V. Frančiškovića (iz redovnih sredstava 
OGU za komunalni sustav). Također je suglasno da se iz sredstava prioriteta MO 
Potok za 2015. godinu postavi predložena klupa bez naslona s metalnim nogarima 
i to u park J. Završnika na dijelu kojeg koriste vlasnici za šetnju kućnih ljubimaca. 

• Vijeće će ponovno zatražiti od socijalne radnice gđe Ivane Car podatke o 
korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi na području Potoka te će nastojati 
gdje god je to moguće obuhvatiti ovu populaciju, te im pomoći u okvirima svoje 
djelatnosti. 

 

 
 

 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
        


