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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  15.10.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE VMO POTOK 
 

7. sjednica VMO Potok održana je 15.10.2015. (četvrtak) s početkom u 18:00 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 
- 12 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 i donošenje Programa rada za 2016. godinu. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
5. 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 prezentirano sve što je inicirano i realizirano u domeni komunalne 
problematike,  te su upoznati s komunalnim prioritetima za tekuću godinu . 
 
Građani su iznijeli sljedeće probleme: 
 

• grane drveća pored zgrade V. C. Emina 15 ulaze kroz prozore i balkone, te oštećuju 
fasadu zgrade Vukovarska 3 

• prostorije MO Mlaka su vlažne i neadekvatne za aktivnosti građana 

• problemi s kanalizacijom u ulici N. Cara 

• potrebna je postava traki za usporavanje brzine prometa u ulici N. Cara 

• potrebno je premjestiti dostavno mjesto s ulaza u zgradu N. Tesle 4 na poziciju prema 
autobusnoj stanici, a na ulaz postaviti stupiće 

• potrebno je onemogućiti parkiranje na sjevernom nogostupu uz zgradu N. Tesle 1 



 2/2 

Zaključak: 

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

 
AD 3 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za sljedeću godinu: 
1. Zdravstvo  - mjerenja tlaka i šećera u krvi 
2. Samouprava – Pozdrav ljetu 
3. Samouprava - Doček svetog Nikole 
4. Samouprava – Dan MO 

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
Zaključak: 

• Vijeće prihvaća na znanje obavijest Energa da je nakon realizacije prioriteta za 2015. 
godinu preostalo 5.385,82 kn što je dostatno za postavu 2 rasvjetna tijela na 
postojeće stupove. Lokacija će se odrediti na sljedećoj sjednici. 

• Vijeće nije suglasno s negativnim odgovorom kojeg je uputio OGU za komunalni 
sustav (na zahtjev gdina Egona Merle V. C. Emina 15) za rezanjem stabala iza 
navedene zgrade prema Vukovarskoj ulici. Stabla se nalaze na gradskom zemljištu, 
te će se ponoviti zahtjev za njihovo orezivanje.  

• Vijeće je suglasno s prijedlogom MO Mlaka za izgradnju stepenica između 
parkirališta KBC-a i ulice Podpinjol. Budući da se radi o pješačkoj komunikaciji koja 
je neophodna i važna za širu zajednicu troškove njihove izgradnje treba snositi 
koncesionar "Rijeka plus" d.o.o.        

 

AD 5 
 
Zaključak: 

• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka Prometu za postavljanje vibracijskih traka u ulici N. 
Cara prije raskršća s ulicom R. K. Jeretova. 

• Potrebno je kontaktirati građane koji su vijećniku prijavili nedostatak ograde uz 
Dječji vrtić "Potok" da dostave točnu lokaciju s fotografijom iste. 
 

 
 

 

 

Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            
        


