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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  01.12.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO POTOK 
 

1. sjednica VMO Potok održana je  01.12.2014. (ponedjeljak) 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. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na žiro-računu 

mjesnog odbora. 
2. Donošenje Pravila o radu MO Potok. 
3. Donošenje Poslovnika o radu VMO Potok. 
4. Donošenje Pravilnika o nagrañivanju za doprinos razvoju MO Potok. 
5. Rasprava o predstojećim programima u prosincu. 
6. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Potok za 2015. godinu 
7. Rasprava i donošenje Programa rada i Financijskog plana za 2015. godinu. 
8. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
9. Razno. 
 

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

• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da su osobe ovlaštene za 
raspolaganje sredstvima na žiro-računu  i potpisivanje financijske dokumentacije 
MO Potok: dr. sc. Bojan Hlača - predsjednik Vijeća i Marsel Gović - zamjenik 
predsjednika Vijeća. 

 
 
AD 2 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno su donesena i usvojena Pravila o radu MO Potok. 
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AD 3 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen  i usvojen  Poslovnik o radu VMO Potok. 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen i usvojen Pravilnik o nagrañivanju za 

doprinos razvoju MO Potok. 
 

AD 5 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima u prosincu: 

a) Doček sv. Nikole 
b) Dan MO 

 
Zaključak: 

5a) 
• U tijeku je prikupljanje prijava roditelja djece predškolskog uzrasta uz učešće od 

20,00 kn po djetetu, prijave se primaju do 28.11.2014. u radno vrijeme tajništva. 
• U suradnji s MO Mlaka nabavit će se slatkiši i igračke po dobnim skupinama, 

organizirati pakiranje poklona, prijevoz u OŠ "Podmurvice", te urediti dvorana gdje 
će se u nedjelju 7.12.2014. u 11 sati održati predstava Teatra Zvrk "Vidov san", uz 
podjelu poklona. 
 
5b)   

• Svečana sjednica – Dan MO Potok održat će se u ponedjeljak 16. prosinca s 
početkom u 18 sati.  

• Potrebno je angažirati sudionike u kulturnom programu (Dubravka Zaharija – izložba 
slika, Duško Jeličić i ženska klapa "Vongola" – glazbeni nastup), te sastaviti popis 
uzvanika kojima će se uputiti pozivnice. 

 
AD 6 
 

Zaključak: 
 
Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog ureñenja MO Potok za 2015. 
godinu i to: 
 
1. Sanacija dijela istočne strane ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta            24.000,00  
    prema raskrižju s ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih  
    kamenih rubnjaka                                                  
2. Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u ulici Frana Kresnika                     25.000,00 
    kod k. br. 33                                          
3. Postava klupe s naslonom na pločnik uz sjevernu stranu parka dr.                         3.000,00       
    Vinka Frančiškovića                                                                                                                        
4. Sanacija dijela kolnika u ulici Nikole Cara preko puta kućnog broja 11 i dijela     30.000,00 
    nogostupa uz kućni broj 8 
                                                                                                                                         ---------------- 
                                                                                                                                           82.000,00 
 
AD 7 
 

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

 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2015. godinu 

 
              

AD 8 
 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

• KD Energo je uputio obavijest da se do daljnjega odustalo od izvoñenja komunalnog 
prioriteta "Proširenje javne rasvjete u ulici V. C. Emina  kod k. br. 3". Za navedeni 
zahvat bila je potrebna suglasnost stanara zgrade Cambierieva 6 na čiju zgradu je 
trebalo biti postavljeno rasvjetno tijelo. Iako je Energo zaprimio potpisanu 
suglasnost ovlaštenog predstavnika zgrade, ostali stanari prilikom montaže nisu 
dozvolili postavljanje rasvjetnog tijela. Odluka o lokaciji za realizaciju neutrošenih 
sredstava u iznosu od 6.000,00 kn koji je bio za to predviñen će se prepustiti Energu. 

• Vijeće je zaprimilo molbu gdina Igor Kušičke, na traženje suvlasnika zgrade N. Tesle 
5, za postavljanje 3-4 stupića od autobusne stanice ispred navedene zgrade do 
prolaza pored "Konzuma". Priložio je i fotografiju na kojoj je vidljivo da se radi o 
problemu neodgovornog parkiranja vozila uz samu zgradu što stanarima 
onemogućava ulaz i dopremu, ometa kretanje pješaka, ulazak i izlazak putnika na 
autobusnoj stanici. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu. 

• Vijeće je suglasno s molbom gñe Danijele Pernjak za dopis - podršku inicijative 
grupe grañana za ureñenje dvorišnog prostora oko Dječjeg vrtića "Potok", koju 
namjeravaju realizirati u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva.  

• Vijeće je suglasno da će se preostala sredstva za prioritete u 2014. godini utrošiti za 
radove na sanaciji nogostupa na lokaciji u dogovoru s mjesnim odborom Potok.  
Dopis će se proslijediti Rijeka Prometu.   

 
AD 9 
 

Zaključak: 
• Vijeće će zatražiti od Centra za socijalnu skrb ime socijalnog radnika za područje 

Potoka, te će ga pozvati na jednu od sljedećih sjednica kako bi se upoznalo sa 
socijalnom situacijom na svom području.   

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
        


