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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  24.05.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 19. SJEDNICE VMO POTOK 
 

19. sjednica VMO Potok održana je 24.05.2017. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Marsel Gović, zamjenik predsjednika VMO 
- Marijan Kauzlarić, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- dr. sc. Bojan Hlača predsjednik VMO 
- Vedran Laković, član VMO 

 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika 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 2018. godinu.  
3. Pripreme za program „Pozdrav ljetu“. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Zamjenik predsjednika VMO gdin Marsel Gović informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima 
građana i dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Čistoće na ponovljeni zahtjev za postavu dodatnog 
kontejnera ispred zgrade N. Tesle 4 u kojem se navodi da se nije odmah pristupilo 
postavi radi trenutnog nedostatka spremnika. U međuvremenu, otvoren je novi nalog 
za postavu dodatnog kontejnera na lokalitetu Nikole Tesle 4. Zbog radova KD VIK, a 
na traženje KD Autotrolej, izvršeno je povlačenje kontejnera za komunalni i odvojeno 
prikupljeni otpad kod kućnih brojeva 28 i 34 (kod 28 zbog radova na vodovodu, a kod 
34 privremeno bus stajalište koje je izmješteno ispred kućnog broja 28., s time da bi 
radovi trebali biti gotovi do 10. lipnja kada se bus stajalište vraća na prvotnu 
poziciju.) 

• Vijeće MO Potok je organiziralo 17. svibnja Dan otvorenih vrata na kojem su građani 
predložili sljedeće: 
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Gdin Davor Lulić je uputio zahtjev za postavu stupića na pločnik Krešimirove 34 jer 
su nepropisno parkirani automobili prepreka pješacima i invalidima. Zahtjev je 
proslijeđen Rijeka Prometu. 
Također navodi da je potrebno ukloniti nepropisno postavljen suncobran koji je 
prepreka pješacima, te zaklanja znak apoteke. Zahtjev za provjeru ispravnosti će se 
proslijediti Komunalnom redarstvu na daljnje postupanje. 

 
Vijeće prihvaća prijedlog gdina Alana Šustića, te će se na oglasnu ploču MO Potok 
postaviti obavijest ovlaštenim predstavnicima stanara da mogu zatražiti prostor za 
održavanje sastanaka stanara budući da ih većina zgrada ne posjeduje. 

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta za 2018. godinu, te jednoglasno 
donijeli sljedeći 
 
Zaključak: 
 

• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu su: 
1. Sanacija pločnika u Cambierievoj ulici kod kućnog broja 2 
2. Sanacija pločnika u Cambierievoj ulici kod kućnog broja 4 
3. Sanacija kolnika u ulici Nikole Cara kod kućnog broja 6 
4. Sanacija kolnika u ulici Potok na zavoju prema ulici 1. maja 
5. Dubinska sanacija nogostupa (teren se urušava) i asfaltiranje u ulici Nikole Cara kod 

kućnog broja 5 prema ulici R. K. Jeretova  
6. Postava 2 klupe s naslonom uz južni dio parka dr. Vinka Frančiškovića 

 
AD 3 
 
Zaključak: 
 

• U nedjelju 28. svibnja u 10 h održat će se Turnir u briškuli i trešeti. 
• Kulturno-umjetnički program (Otvorenje izložbe Dubravke Zaharija, nastup ženske 

klape „Vongola“ i Duška Jeličića) održat će se početkom lipnja. 
 

AD 4 
 
Zaključak: 
 

• Potrebno je uputiti zahtjev za čišćenje dviju šahti u ulici Z. Petranovića, jer su 
zatrpane, pa ne mogu upiti velike količine vode koja se slijeva iz ulice 1. maja i V. C. 
Emina. 

• Vijeće prihvaća molbu gdina Marijana Kauzlarića da se od početka rujna odobri 
korištenje prostora MO Potok svakog 1. četvrtka u mjesecu od 17 do 19 sati za 
potrebe rada humanitarne udruge „Hrvatsko viteško društvo Zrinski i Frankopan“. 

 
 

 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            


