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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  17.05.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO POTOK 
 

12. sjednica VMO Potok održana je 17.05.2016. (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 
- 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 i donošenje prijedloga 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 je suglasno sa zahtjevom vlasnika pasa na području MO Potok koji su uputili 
molbu za ponovno postavljanje sandučića s vrećicama za skupljanje psećeg izmeta 
na istočnom ulazu u park J. Završnika koji je tamo godinama postojao, ali je  uništen 
i bačen. Dopis će se proslijediti u OGU za komunalni sustav, s napomenom da se u 
taj dio parka postavi tabla koja označava da je ovaj dio namijenjen za šetnju pasa. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom bistroa „A modo mio“ za produljenje radnog 
vremena do 4:00 sata 21. i 28. svibnja zbog proslava godišnjica mature. Suglasnost 
će se proslijediti u OGU za poduzetništvo. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom gdina Krpana u ime građana Potoka da se 
onemogući nepropisno parkiranje na nogostupu Krešimirove ulice od ZZJZ do 
Vatrogasne postrojbe, jer je skoro nemoguće kretati se invalidima, majkama s 
dječjim kolicima, te pješacima. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu. 
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• Vijeće je zaprimilo prijedloge građana za komunalno uređenje u 2017. godini putem 
on-line aplikacije, te je napravljena njihova selekcija prema nadležnosti. Zahtjevi će 
se proslijediti Rijeka Prometu i Odjelu za komunalni sustav.  

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

• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu su: 
1. Postava javne rasvjete na stepenicama od Kresnikove do ulice Potok 
2. Postava javne rasvjete na stepenicama između ulice Josipa Završnika i ulice Stane 

Vončine 
3. Sanacija pločnika u ulici Nikole Cara između kućnih brojeva 6 i 4 
4. Sanacija pločnika u ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 15 
5. Postava klupe na istočni ulaz u park Josipa Završnika 

 
AD 3 
 
Zaključak: 
 

• Program "Pozdrav ljetu" započeo je 14. svibnja održavanjem Turnira u briškuli i 
trešeti, a nastavlja se kulturno-umjetničkim programom koji će se održati 10. lipnja 
(Otvorenje izložbe Dubravke Zaharija, nastup ženske klape „Vongola“ i Duška 
Jeličića). 
 

AD 4 
 
Zaključak: 
 

• Uvidom na terenu uočen je problem s mjestom za parkiranje za invalide u ulici N. 
Cara, jer mu ostali automobili priječe prilaz. Potrebno je uputiti dopis Rijeka Prometu  
da se adekvatno označi mjesto za parkiranje invalida na način da se omogući 
slobodan pristup. 

 

 

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 
            
        


