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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  18.05.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO POTOK 
 

5. sjednica VMO Potok održana je 18.05.2015. (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 
- Jasna Malnar-Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Vedran Laković, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava i usvajanje prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. 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 prihvaća prijedlog gdina Gorana Bulića za uređenje dječjih igrališta na 
području MO Potok (u ulici J. Završnika i između Cambierieve i ulice Nikole Tesle). 
Od OGU za komunalni sustav će se zatražiti izmjena postojećeg pijeska, te 
onemogućavanje pristupa psima. 

• Vijeće prihvaća primjedbu ovlaštenog predstavnika zgrade N. Tesle 5 gdina Igora 
Kušičke da stupići nisu postavljeni na cijeloj dužini pločnika, pa problem 
nepropisnog parkiranja i onemogućavanja slobodnog pristupa navedenoj zgradi nije 
riješen. Od Rijeka Prometa će se zatražiti konačno rješenje, te ukoliko je moguće 
postavljanje pomičnog stupića (s lokotom) ispred ulaza za potrebe dostave stanara 
N. Tesle 5. 
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• Vijeće prihvaća zahtjev gđe Kristine Babić za sanaciju pločnika u ulici N. Cara 
između k. br. 7 i 11 i uvrstit će ga u prijedlog komunalnih prioriteta za sljedeću 
godinu. 

• Vijeće je donijelo odluku da će se neutrošena sredstva Energa za komunalne 
prioritete iz 2014. godine u iznosu od 7.765,94 kn utrošiti za pojačanje rasvjete u 
parku u ulici J. Završnika.    

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta građana i vijeća za 2016. godinu, te 
jednoglasno donijeli sljedeći 
 
Zaključak: 
 

• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu su: 
1. Sanacija pločnika u ulici Nikole Cara od kućnih brojeva 1 do 11. 
2. Uređenje prostora ex. "Benčić" (južni dio – park)  

 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Gdin Marsel Gović podnio je Izvješće od Turniru u briškuli i trešeti koji se kao dio 

programa VMO Potok "Pozdrav ljetu" odigrao u dvorani MO u subotu 16. svibnja. 
Prijavilo se 12 parova, svi učesnici dobili su zahvalnice za sudjelovanje, a 3 najbolje 
plasirana para nagrađena su medaljama i prigodnim poklonom (pićem). Vijeće čestita 
ekipi Potoka u sastavu Marsel Gović i Robert Žibert na osvojenom prvom mjestu.      
2. mjesto osvojila je ekipa Škurinja, a 3. Drenove. 

• Završni dio programa "Pozdrav ljetu" održat će se 15. lipnja u dvorani MO Potok s 
početkom u 19 sati. Organizirat će se druženje s građanima Potoka uz otvorenje 
izložbe slika gđe Dubravke Zaharija, te nastup ženske klape "Vongola" i Duška 
Jeličića – Bonace.  
 

AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je nezadovoljno stanjem kompleksa ex. "Benčić" o kojem se ne vodi briga, 

južni ulaz i park s fontanom su zapušteni i puni smeća, leglo komaraca. Potrebno 
je uputiti dopis OGU za komunalni sustav u kojem će se tražiti sanacija i redovno 
održavanje istog s obzirom da se radi o vrijednoj i zaštićenoj riječkoj kulturnoj 
baštini. 

• Vijeće nije zadovoljno rješenjem OGU za urbanizam i KD "Čistoća" koji su na 
njegov zahtjev izvršili premještaj kontejnera za komunalni i reciklažni otpad u ulici 
Nikole Cara. Stanari su i dalje nezadovoljni i zbog parkiranih automobila ne mogu 
prići kontejnerima. Temeljem navedenog ponovit će se zahtjev za donošenje 
trajnog rješenja na način da nitko ne može zapriječiti pristup kontejnerima. 

• Uspostavljena je dogovorena suradnja s Dječjom  domom "Ivana Brlić Mažuranić" 
(podružnica Rijeka) koji se nalazi na području MO Potok. Napravljeni su plakati 
koje se distribuiraju po oglasnim pločama Potoka i šire, u tijeku je zaprimanje 
prijava za volontiranje na uređenju okoliša Doma. 

• MO Potok sudjeluje na sportskim natjecanjima mjesnih odbora povodom Dana sv. 
Vida. 29. svibnja po prvi puta će se na Kupu Delta natjecati ekipa u malom 
nogometu.  31. svibnja će se terenu Sportskog društva Zamet održati natjecanja u 
briškuli i trešeti i boćanju. 
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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 
        


