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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  15.11.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO POTOK 
 

22. sjednica VMO Potok održana je 15.11.2017. (srijeda) 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 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Vedran Laković, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
 

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu. 
2. Rasprava  i usvajanje prioriteta MO Potok za 2018. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Rasprava o predstojećim programima u studenom i prosincu. 
5. Razno. 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2018. godinu.  
 

AD 2 
 
      Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Potok 
za 2018. godinu i to: 

 
1. Sanacija nogostupa u Cambierievoj ulici kod kućnog broja 2                      30.000,00 
2. Sanacija nogostupa u Cambierievoj ulici kod kućnog broja 4                      20.000,00 
3. Sanacija kolnika u ulici Nikole Cara kod kućnog broja 6                                 5.000,00 
4. Sanacija nogostupa u ulici Nikole Cara od kućnog broja 5 prema 
    spoju s ulicom Rikarda Katalinića Jeretova                                                   20.000,00 
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5. Postava dvije klupe s naslonom uz južni dio parka dr. Vinka  
    Frančiškovića                                                                                                    10.000,00                      

                                                                                                                                          _________                                                                   
                                                                                                                                            85.000,00 
AD 3  
 
Predsjednik VMO gdin dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo na znanje odgovor OGU za gospodarenje imovinom koji je 
zatražio od nadležnog Odjela mišljenje o opravdanosti zahtjeva MO Potok za novi 
adekvatni prostor. OGU za samoupravu i upravu uputio je dopis u kojem uvažava 
primjedbe i razloge koje je navelo Vijeće MO Potok, te zahtjev smatra opravdanim. 
Od OGU za gospodarenje imovinom zatraženo je da u skladu s mogućnostima, a u 
prethodnom dogovoru s VMO Potok i Odjelom za samoupravu predloži gradski 
prostor koji bi se prenamijenio iz poslovnog u prostor za rad Vijeća, a istovremeno 
bi se sadašnji prostor MO Potok stavio u funkciju poslovnog prostora. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na upit upravitelja zgrade Nikole 
Tesle 1 u kojem se navodi da se vozila parkiraju na koso označenim parkirnim 
mjestima na sjevernoj strani zgrade, te ukoliko su ista parkirana pravilno, ostavljeno 
je dovoljno prostora za promet pješaka. Na cijeloj sjevernoj fasadi nema nikakvih 
ulaza u objekt niti drugih sadržaja koji privlače pješački promet. U neposrednoj 
blizini tj. sa sjeverne strane prometnice postoji dobro uređen i širok nogostup 
kojega pješaci intenzivno koriste, a koji služi kao kvalitetna alternativa nogostupu 
koji je dijelom zauzet parkiranim vozilima. S obzirom da se na cijelom području 
Potoka osjeća stalni manjak parkirnih mjesta njihovo smanjenje dodatno bi otežalo 
postojeću situaciju.   
 

• Vijeće prihvaća prijedloge koje je uputio gdin Goran Sišak a odnose se na park za 
djecu na raskrižju Osječke, Kersnikove i Prvomajske ulice i to: Postava ograde oko 
cijelog parka jer je sa tri strane okružen jednom od najprometnijih ulica, uređenje 
malog badminton igrališta (dovoljno je dva stupa i neka mreža koja se ne može lako 
skinuti), te postava špine s pitkom vodom. Prijedlozi će se proslijediti u OGU za 
komunalni sustav. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor „Čistoće“ u kojem se navodi da se zahtjev za 
postavu kontejnera za recikliranje ispred zgrade N. Tesle 4 proslijedi u OGU za 
urbanizam. 
 

AD 4 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima u studenom i prosincu: 
     

a) Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi 
b) Doček sv. Nikole 
c) Dan MO 

 
Zaključak: 
 

AD a) 
23. studenoga u vremenu od 10 do 12 h održat će se besplatna akcija mjerenja tlaka i 
šećera u krvi 
 
AD b) 
U tijeku su pripreme za realizaciju programa "Doček sv. Nikole" koji će se održati 3. 
prosinca 2017. u OŠ "Podmurvice" u 11 sati: Ri Teatar  – predstava "U laži su kratke 
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noge" i podjela poklona. Prijave se primaju do 24. studenoga uz učešće od 20,00 kn 
po djetetu. Predviđena je posjeta i darivanje djece iz Doma za nezbrinutu djecu 
„Ivana Brlić Mažuranić“ koje će se realizirati nakon dogovora s ravnateljicom Doma. 
 
AD c)   
20. prosinca održat će se proslava Dana MO uz glazbeni nastup ženske klape 
„Vongola“ i Duška Jeličića. 

 
AD 5 
 
       Zaključak 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu 
 
 

 

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 
            


