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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  23.02.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 17. SJEDNICE VMO POTOK 
 

17. sjednica VMO Potok održana je 23.02.2017. (četvrtak) 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 
- Marijan Kauzlarić, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Vedran Laković, član VMO 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2016. godinu. 
2. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu. 
3. Izvješće sa sastanka na terenu s predstavnicima OGU za komunalni sustav i   

Rijeka Prometom. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo godišnje Izvješće o radu Vijeća MO za 
2016. godinu. 

 
AD 2 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. 
godinu. 
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AD 3 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o zajedničkom obilasku terena s 
predstavnicima OGU za komunalni sustav i Rijeka Prometom s ciljem bržeg i 
efikasnijeg rješavanja komunalne i prometne problematike. 

• Budući da je za 6. ožujak najavljen ponovni zajednički obilazak ukazat će se na 
neizvršene zahtjeve. 

• Vijeće će pratiti realizaciju dogovorenog, te po potrebi reagirati prema nadležnima. 
 

AD 4 
 
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 gospodarenje imovinom na zahtjev za 
dodjelu novog prostora za potrebe djelovanja MO Potok u kojem se navodi da 
trenutno na lokaciji Potok ne postoji adekvatan prostor za rad mjesnog odbora. Po 
okončanju radova na sanaciji vlage u postojećem prostoru utvrdit će se da li je ista 
sanirana, te da li je prostor primjeren za rad MO. Vijeće nije suglasno  s navodom da 
prozori nisu u derutnom stanju, jer je vidljivo da su rasušeni, prilikom zatvaranja na 
pojedinim mjestima ne prianjaju dobro, pa je primijećen i prodor vode za jakih kiša s 
vjetrom. Odgovor će se uputiti u OGU za gospodarenje imovinom. 

• Na stolovima i stolicama su vidljive posljedice dugogodišnje izloženosti vlazi, što 
također umanjuje kvalitetu prostora, pa će Vijeće zatražiti od poslovnog subjekta sa 
svog područja (HEP) donaciju.  

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva u vezi uzurpacije javne 
površine ograđivanjem lancem u ulici Z. Petranovića u kojem se navodi da je 
zakupcu prostora naređeno njegovo uklanjanje. 

 

AD 5 
 
Zaključak: 
 

• Potrebno je Rijeka Prometu uputiti zahtjev za postavljanje LED markera za pojačanje 
vidljivosti na pješačkom prijelazu kod N. Tesle br. 5 kako bi se poboljšala vidljivost i 
sigurnost pješaka. 

 
• Potrebno je uputiti požurnicu „Čistoći“, jer još uvijek nije postavljen dodatni 

kontejner za komunalni otpad na lokaciji N. Tesle 4, iako je dopisom OGU za 
urbanizam to odobreno. 
 

 

 

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 
            
        


