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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19.02.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO POTOK 
 

3. sjednica VMO Potok održana je  19.02.2015. (četvrtak) s početkom u 17:00 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. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2014. godinu. 
2. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu. 
3. Razno. 
 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2014. godinu.   
 
AD 2 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 
2014. godinu.   

 
AD 3 
 

Zaključak: 
• Temeljem upita Vijeća u vezi socijalne strukture i problematike građana na području 

Potoka Centar za socijalnu skrb je dostavio tražene podatke. Za područje MO Potok 
nadležna je dipl. soc. radnica Ivana Car, koja je dostavila podatke o korisnicima 
prava iz sustava socijalne skrbi: pučku kuhinju koristi 80, minimalnu naknadu 23, a 
doplatak za pomoć i njegu 50 građana s područja Potoka. Vijeće prihvaća ovu 
informaciju, te će nastojati gdje god je to moguće obuhvatiti ovu populaciju, te im 
pomoći u okvirima svoje djelatnosti. 
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• U ulici Nikole Cara su kontejneri za komunalni otpad i primarnu selekciju loše 
raspoređeni, a prilaz im je blokiran parkiranim automobilima, te im građani, a 
naročito oni starije dobi ne mogu neometano pristupiti. Predlaže se pronalaženje 
adekvatnog prostora koji je potrebno ograditi, te ukinuti parkirna mjesta oko istog 
kako bi se omogućio slobodan pristup. Zahtjev za realizaciju će se uputiti nadležnim 
Odjelima gradske uprave, te Čistoći i Rijeka Prometu. 

• Vijeće je raspravljalo o problemu s prometom u ulici Josipa Završnika. Naime, radi se 
o vrlo frekventnoj ulici, kojom se vozi znatno većom brzinom od dopuštene, a 
također je u noćnim satima prisutna buka motorista. S obzirom da se na relativno 
malom prostoru nalazi mnogo različitih korisnika (Dječji vrtić koji radi u smjenama, 
park za djecu, Centar za autizam, Pučka kuhinja, Trgovačka i tekstilna škola) trebalo 
bi omogućiti siguran pristup navedenim objektima. Uputit će se zahtjev Odjelu za 
komunalni sustav i Rijeka Prometu da dostave prijedlog rješenja za usporavanje 
frekventnog prometa (postava ležećih policajaca ili sl.) u ulici J. Završnika. 

• Budući da radovi po komunalnim prioritetu za 2014. godinu (asfaltiranje pločnika N. 
Tesle od k. br. 5 do 9) još nisu započeli, potrebno je kontaktirati Rijeka Promet, te 
uputiti požurnicu na zahtjev za postavljanje stupića na istoj lokaciji. 

• Vijeće prihvaća zahtjev ženske klape "Vongola" za korištenje prostora MO Potok za 
glazbene probe ponedjeljkom od 19-21 sat. Prema odluci Gradonačelnika klapa ima 
pravo besplatnog korištenja prostora u trajanju više od 4 sata mjesečno.  

            
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
        


