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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  26.10.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO POTOK 
 

15. sjednica VMO Potok održana je 26.10.2016. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Brajda Dolac, Pomerio 26 (zbog renoviranja prostora MO Potok). 
 
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. Rasprava o programu rada za 2017. godinu. 
3. 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 odgovor OGU za kulturu na zahtjev za održavanje i 

sanaciju kompleksa ex. „Benčić“ u kojem se navodi da se za uređenje i prenamjenu 
bivšeg industrijskog kompleksa „Benčić“ izradila projektna dokumentacija. U 
nastavku se navode glavni projektanti za pojedine dijelove (T zgrada, Ciglena 
zgrada, H zgrada, Upravna zgrada, Uređenje javnih površina). Za početak realizacije 
potrebno je izdavanje građevinskih dozvola, izdavanje potvrda na glavni projekt, 
natječaj za odabir izvođača, te natječaj za sredstva iz fondova europske unije. 
Očekuje se dogovor o zajedničkom sastanku na kojem bi se prezentirali planovi 
vezani za projekt „Rijeka EPK 2020“, ali i definiralo redovno održavanje kompleksa 
ex. „Benčić“ u vremenu koje prethodi rekonstrukciji prostora. 
 

• Vijeće je zaprimilo dopis Rijeka Prometa u kojem se navodi da je nakon realizacije 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu preostalo 24.585,63 kn, te je potrebno 
dostaviti prijedlog za njihovu realizaciju. Nakon zajedničkog obilaska terena 
odlučeno je da će se sredstva utrošiti na sanaciju nogostupa u ulici N. Cara 6. 
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Također je potrebno tražiti od Rijeka Prometa izvid na terenu, te prijedlog i sanaciju 
dijela pločnika na križanju ulica Nikole Cara kod k. br 5 i ulice R. K. Jeretova. Naime 
prilikom realizacije komunalnog prioriteta za 2016. godinu (asfaltiranje pločnika N. 
Cara od k. br. 1-11) na tom dijelu je asfalt propao i otvara se rupa prema zgradi, te je 
potrebna sanacija.  
 

• Vijeće je zaprimilo molbu ovlaštene predstavnice zgrade R. K. Jeretova 1 gđe 
Mirande Tončinić za označavanje prostora za spremnike za otpad u navedenoj ulici, 
jer ih vozači neprestano premještaju kako bi parkirali na njihovo mjesto. Zahtjev će 
se proslijediti „Čistoći“.   

 
• Vijeće prihvaća molbu MO Mlaka za nastavak uspješne suradnje, te će i sljedeće 

godine zajednički organizirati program „Doček sv. Nikole“. Za ovu godinu dgovoren 
je termin za održavanje programa  - 4. prosinac 2016. godine – predstava Ri Teatra 
„Gdje je sada bijela brada?“ i podjela poklona. 

 
AD 2 
 
      Zaključak: 
 

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

AD 3 
 
Zaključak: 
 

•  
 

 
 

 

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 
            


