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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  14.04.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO POTOK 
 

4. sjednica VMO Potok održana je 14.04.2015. (utorak) 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 
- 10 ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Potoka. 
2. Rasprava o prijedlozima sa sastanka s predstavnicima stanara. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 i 2 
 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača pozdravio je sve ovlaštene predstavnike suvlasnika stanara i 
zahvalio se na odazivu na sastanak s ciljem povezivanja i zajedničkog rada za bolji život građana 
Potoka. Građanima je predstavljen novi saziv vijeća, te su upoznati s komunalnim prioritetima za 
tekuću godinu koji su usvojeni temeljem prijedloga saziva prethodnog vijeća. Također  ih je pozvao 
da u pismenom obliku do 20. travnja dostave svoje prijedloge komunalnih prioriteta za 2016. 
godinu . 
 
Građani su iznijeli sljedeće probleme: 
 

• oštećen (ulegnut) pločnik u ulici N. Cara od k. br. 7 do 11 

• oštećena klupa na kraju ulice Potok 

• neuredan prostor kompleksa ex. "Benčić", te pješačkog prolaza između Cambierieve i ulice 
N. Tesle 

• parkovi onečišćeni psećim izmetom, nedostatak ograđenog prostora za pse 

• nepropisno parkiranje izvan označenih parkirnih mjesta u ulici N. Cara, česte saobraćajne 
nesreće zbog nepreglednosti 

• neprisutnost komunalnih i prometnih redara na terenu 
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• potreba za edukacijom po pitanju odvajanja, naplate i kontrole zbrinjavanja kućnog otpada  
 
Zaključak: 

• Problematika redovnog održavanja proslijedit će se nadležnim gradskim službama, 
dok će zahtjeve za nove komunalne zahvate građani dostaviti Vijeću pismenim 
putem.   

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje dopis OGU za samoupravu u kojem se navodi da projekt 
uređenja školskog dvorišta kojim se Trgovačka i tekstilna škola javila na natječaj 
"Riječki program lokalnog partnerstva" nije prihvaćen, te joj se predlaže da 
asfaltiranje dvorišta eventualno riješi u suradnji s MO Potok putem komunalnih 
prioriteta. 

• Vijeće prima na znanje obavijest OGU za komunalni sustav i Rijeka Prometa da će se 
uskoro pristupiti realizaciji komunalnog prioriteta MO Potok za 2014. godinu – 
asfaltiranje pločnika N. Tesle od k. br. 5 do 9,  nakon koje će se na navedenoj lokaciji 
postaviti stupići (do k. br. 15a).  

• Vijeće je donijelo odluku da će se neutrošena sredstva za komunalne prioritete iz  
2014. godine namijenjena proširenju javne rasvjete u iznosu od 7.765,94 kuna 
upotrijebiti za osvjetljavanje pješačkog prijelaza u ulici N. Tesle kod k. br. 5 jer je u  
noćnim satima vrlo mračan i opasan za pješake. Zahtjev će se proslijediti Energu.  

 
AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je primilo na znanje obavijest Odbora za mjesnu samoupravu koji predlaže 

da se pojedine tematske sjednice Odbora održavaju u mjesnim odborima – za 
pojedine grupacije po teritorijalnom principu i sa sličnom problematikom. Također 
postoji mogućnost da se o zajedničkoj problematici susjednih MO-a raspravlja na 
sjednici Odbora za mjesnu samoupravu – predsjednik bi dobio 5 do 10 minuta za 
izlaganje, nakon čega bi uslijedila rasprava, a zaključak bi se unio u zapisnik.  
Vijeće će se očitovati na jednoj od sljedećih sjednica. 

• Prijedlog VMO Potok za zajedničke tematske sjednice susjednih mjesnih odbora je: 
Preventiva zdravlja -  mjerenje ekoloških parametara (buke, kakvoće zraka i štetnih 
zračenja) na području od Mrtvog kanala do Mlake – MO Brajda, Luka, Školjić, Mlaka, 
te rješavanje selekcije i zbrinjavanja otpada (pogotovo opasnog iz obližnjeg KBC-a).  

• Temeljem prijedloga korisnika dječjeg igrališta u ulici J. Završnika potrebno je uputiti 
u OGU za komunalni sustav zahtjev za postavljanje ograde prema ulici N. Cara 
(nekada je postojala, a sada su stavljeni stupići koji ne omogućavaju sigurnost).   

• Ravnateljica Dječjeg doma "Ivana Brlić Mažuranić" – podružnica Rijeka gđa Suzana 
Mravinac obratila se Vijeću molbom za suradnju, traže volontere s područja Potoka 
koji bi se mogli uključiti u aktivnosti vezane za uređenje vanjskog prostora/okoliša 
npr. čišćenje, uklanjanje samoniklog bilja i korova, sadnja ukrasnog bilja i sl.). Vijeće 
podržava ovu inicijativu i aktivno će se uključiti u animiranje volontera sa svog 
područja (osobno, plakatima, objavom na web stranici MO Potok). 

• Gdin Marsel Gović upoznao je vijećnike s pripremama za sportske igre mjesnih 
odbora povodom proslava Dana sv. Vida koje će s eodržati 31. svibnja u sportskom 
centru Zamet. MO Potok će sudjelovati u sljedećim disciplinama: briškula i trešeta, 
boćanje i mali nogomet. 
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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 
        


