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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  26.11.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO POTOK 
 

8. sjednica VMO Potok održana je 26.11.2015. (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 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Financijskog plana za 2016. godinu. 
2. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Potok za 2016. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Rasprava o predstojećim programima u prosincu. 
5. Razno. 
 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2016. godinu. 
 
AD 2 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojen prioritet komunalnog uređenja MO Potok za 
2016. godinu i to: 

 
1. Sanacija pločnika u ulici Nikole Cara od kućnog broja 11 prema  

          kućnom broju 1                                                                                          84.000,00                                       
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
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Zaključak: 

• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za 
iscrtavanje zabrane parkiranja pored iscrtanih  parkirnih mjesta na raskršću ulica N. 
Cara i R. K. Jeretova. 

• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor na zahtjev za označavanje dostavnog 
mjesta, te za postavu dodatnih stupića u ulici N. Tesle kod k. br. 5. 

• Vijeće nije suglasno s negativnim odgovorom OGU za komunalni sustav na zahtjev 
za uklanjanje stabala na lokaciji V. C. Emina 15, jer smatra da bi Grad trebao 
održavati zelene površine u svojem vlasništvu, te će ga ponoviti. 

• Vijeće je zaprimilo dopis gdina Antona Polaka koji traži postavljanje stupića uzduž 
nogostupa na sjevernom pročelju zgrade N. Tesle 1, te će ga proslijediti Rijeka 
Prometu. 

• Vijeće je suglasno s prijedlogom Rijeka Prometa da se preostala sredstva za 
prioritete iz 2015. godine u iznosu od 10.375,00 kn utroše na sanaciju nogostupa na 
području MO Potok u dogovoru s vijećem MO.  

 

AD 4 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima u prosincu: 

a) Doček sv. Nikole 
b) Dan MO 

 
Zaključak: 
 

5a) 
• U tijeku je prikupljanje prijava roditelja djece predškolskog uzrasta uz učešće od 

20,00 kn po djetetu, prijave se primaju do 27.11.2015. u radno vrijeme tajništva. 
• U suradnji s MO Mlaka nabavit će se slatkiši i igračke po dobnim skupinama, 

organizirati pakiranje poklona, prijevoz u OŠ "Podmurvice", te urediti dvorana gdje 
će se u nedjelju 6.12.2015. u 11 sati održati predstava Ri Teatra "Boni i Toni", uz 
podjelu poklona. 

• U dogovoru s ravnateljicom Doma za nezbrinutu djecu "Ivana Brlić Mažuranić" koji 
se nalazi na području Potoka, dio sredstava utrošit će se za potrebe djece korisnika 
Doma na dječju hranu i higijenske potrepštine. 
 
5b)   

• Svečana sjednica – Dan MO Potok održat će se u četvrtak 17. prosinca s početkom u 
19 sati.  

• Potrebno je angažirati sudionike u kulturnom programu (Dubravka Zaharija – izložba 
slika, Duško Jeličić i ženska klapa "Vongola" – glazbeni nastup), te sastaviti popis 
uzvanika kojima će se uputiti pozivnice. 
 

AD 5 
 
Zaključak: 

• Vijeće je nezadovoljno stanjem u kojem se nalazi kompleks ex. "Benčić" i 
odgovorom koji je upućen prilikom predlaganja da se prostor uredi prioritetima za 
2016. godinu, a u kojem se navodi da nije moguće parcijalno uređenje jer je u tijeku 
izrada projektne dokumentacije. Potrebno je uputiti dopis OGU za komunalni sustav i 
tražiti redovno održavanje bez obzira na buduću namjenu prostora. 

• Potrebno je uputiti dopis za postavu još jednog kontejnera za smeće u ulici N. Tesle 
4, te fiksirati novi i postojeći. 

• Potrebno je uputiti požurnicu za trajno rješenje rasporeda kontejnera za komunalni 
otpad i primarnu selekciju ulici N. Cara. 

• Potrebno je uputiti dopis za premještaj parkirnog mjesta za invalide u ulici N. Cara 2, 
jer su oko njega tri parkirna mjesta pozicionirana na način da invalid ne može 
nesmetano pristupiti obilježenom parkirnom mjestu. 
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• Vijeće je donijelo odluku da se ostatak od neutrošenih sredstava prioriteta za javnu 
rasvjetu u iznosu od 5.386,82 kn upotrijebi za dodatno osvjetljenje parka J. Završnika 
na dijelu koji koriste kućni ljubimci. 
 
 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            
        


