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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  07.02.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE VMO POTOK 
 

24. sjednica VMO Potok održana je 07.02.2018. (srijeda) 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 
- Vedran Laković, član VMO 
- Jasna Malnar Lojk, članica VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2017. godinu.. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo godišnje Izvješće o radu Vijeća MO za 
2017. godinu.   
 

AD 2 
       
Predsjednik VMO gdin dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo mail gdina Marka Martinisa u kojem traži postavu 8 stupića kako 
bi se omogućio nesmetan ulaz i izlaz u dvorište zgrade na adresi Viktora Cara Emina 
3. Budući da je već prijašnjih godina predlagano rješenje, ali nije dobivena 
suglasnost stanara iz još 3 zgrade i poslovne zgrade u Nikole Tesle 9 gdinu 
Martinisu će se uputiti odgovor da ovlašteni predstavnik zgrade dostavi dopis.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na dopis gđe Mirjane 
Longhino koja je zatražila rješenje problema oštećenja zida garaže na početku ulice 
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Josipa Završnika zbog korijena stabla koje raste u njegovoj neposrednoj blizini. 
 
U odgovoru se navodi da je stablo koprivića staro cca 50 godina i dio je zelenila 
grada zaštićeno Urbanističkim planom i Zakonom o zaštiti prirode. Pozvali su 
vlasnicu garaže da uputi odštetni zahtjev Odjelu za financije uz predočenje 
vlasničkih listova kako bi se utvrdile obveze Grada i obeštetilo stranku. 
  

• OGU za urbanizam planira pokrenuti izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja 
područja Potok, te je uputio sljedeći mail: „Pored izmjena koje su inicirane od strane 
privatnih investitora (zgrada Elektromaterijala se planira srušiti i izgraditi nova druge 
namjene i veće katnosti), pozivamo i vas kao potencijalno zainteresiranu stranku da 
razmotrite javne potrebe MO vezane uz korištenje i namjenu čestica kako bi ih 
prilikom izrade Izmjena Plana razmotrili i eventualno uvrstili u iste“.  
Nakon rasprave Vijeće je zaključilo da će uputiti sljedeći odgovor: „Zahvaljujemo na 
pozivu na suradnju, no budući da raspolažemo samo informacijom o rušenju i 
izgradnji novog prostora zgrade „Elektromaterijala“, a ne i o ostalim mogućim 
prenamjenama molimo detaljniju konkretnu informaciju ili prezentaciju o prostorima 
koji bi se mogli prenamijeniti i moguće solucije za iste kako bi se mogli uključiti u 
raspravu. 

 
• Vijeće je zaprimilo mail ovlaštene predstavnice zgrade N. Cara 5 gđe Ingrid Marinkov 

koja smatra da bi bilo potrebno sazvati sastanak s predstavnicima „Čistoće“ na 
kojem bi iznijeli svoje opcije za odlaganje otpada u stambenim zgradama, te koje su 
moguće u MO Potok. Budući da do 17. veljače 2018. traje konzultacija s građanima o 
novom načinu prikupljanja otpada, gđi će se poslati link s web adresom na koji može 
dati svoje prijedloge. Osim toga u medijima je objavljeno da se ovlašteni 
predstavnici zgrada mogu direktno javiti „Čistoći“ kako bi konkretno dogovorili 
način zbrinjavanja otpada za pojedinu lokaciju. Nakon završetka konzultacija i po 
donošenju Odluke Vijeće će organizirati sastanak s građanima na navedenu temu 
ako za to bude potrebe. 

 

AD 3 
 
       Zaključak: 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu 
 
 

 

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 
            


