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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  27.03.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO POTOK 
 

25. sjednica VMO Potok održana je 27.03.2018. (utorak) 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. Razno. 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 
       
Predsjednik VMO gdin dr. sc. Bojan Hlača informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i 
dopisima primljenim između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 

 
• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor OGU za urbanizam na zahtjev VMO 

Potok za postavu spremnika za reciklažni otpad na adresi Nikole Tesle 4 prema 
autobusnom stajalištu. Budući da KD „Čistoća“ trenutno nema na zalihi kontejnera, 
upućen im je zahtjev za njihovu nabavu i postavu na navedenoj lokaciji. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev VMO Potok 
za uređenje dječjeg igrališta između ulica 1. maja i Kresnikove u kojem se navodi 
sljedeće: 
 
a) Odbija se zahtjev za postavu ograde, jer već postoji s južne strane igrališta, te je 
ono odvojeno stazom i dovoljno udaljeno od prometnice 
b) Postavu javne slavine Vijeće može tražiti putem komunalnih prioriteta za 2019. 
godinu 
c) Prijedlog za uređenje badminton igrališta na zelenoj površini ne može se usvojiti 
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jer isto ne zadovoljava potrebne uvjete tj. radi se o površini koja čini pojas između 
prometnice i dječjeg igrališta 
d) U siječnju tekuće godine dječje igralište je građevinski uređeno na način da se 
uklonio površinski sloj podloge i izveo novi, s nasipavanjem novog šljunka. 
Odgovor će se proslijediti gdinu Goranu Sišak. 
 

• Vijeće prihvaća molbu gdina Zorana Josića diplomiranog glumca i dramskog 
pedagoga koji bi u prostoru MO Potok utorkom od 17 do 20 sati tijekom travnja i 
eventualno svibnja ove godine pripremao skupinu srednjoškolaca za prijemni ispit iz 
glume na nekoj od kazališnih akademija. Ideja je raditi s njima na pripremi monologa 
i lirskih pjesama po izboru. Ovaj pedagoški rad nije komercijalnog karaktera i idejno 
je organiziran da pomogne ovim mladim ljudima da se ostvare u onome što žele, a to 
je upišu na glumačku školu gdje bi se po završetku mogli profesionalno baviti 
kazalištem. Zauzvrat nudi da polaznici u terminu kada vijeću to odgovara izvedu  
prezentaciju svog rada, npr. poetsku večer, koju bi uključii u program Vijeća po 
dogovoru. 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog gdina Miljenka Pavasovića iz Cambierieve 11 koji se žali  da 
je na potezu od PIK-a do Konzuma jako puno pobacanog smeća, pa traži što više 
košarica za smeće. Također se žali da pješački prolaz između Cambiereve i N. Tesle 
na ravnom dijelu ima kontra pad, pa se voda zadržava. Zahtjev za sanaciju će se 
proslijediti Rijeka Prometu.  

 
• Vijeće je zaprimilo putem web stranice sljedeći upit gđe Sanje Rukavina: Stanar sam 

Cambierieve ul. br.4 i interesira me zašto se prolaz između navedene ulice i ulice 
Nikole Tesle čisti samo povremeno, a ne svaki dan kako bi bilo potrebno. Zašto se 
ne postave koševi za smeće u tom prolazu koji bi se isto tako praznili kada se prolaz 
čisti. Naime od kad je otvoren Konzumov dućan količina smeća u tom prolazu je 
znatno veća. Upit je proslijeđen Čistoći i Odjelu za komunalni sustav. 

 

AD 2 
 
       Zaključak: 
 

• Gdin Marijan Kauzlarić koji je i predsjednik „Hrvatskog viteškog društva Trsat-
Rijeka“ dao je na znanje vijeću da će u ime navedene udruge uspostaviti kontakt s 
Domom za nezbrinutu djecu i Klubom starijih osoba koji se nalaze na Potoku.   
Ukoliko za to postoji potreba udruga bi tijekom svibnja i lipnja organizirala 
humanitarnu akciju za pomoć njihovim korisnicima u rješavanju potreba koje sami 
ne mogu realizirati.  
 
 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            


