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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  15.05.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO POTOK 
 

26. sjednica VMO Potok održana je 15.05.2018. (utorak) 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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava i donošenje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. 
3. Pripreme za program „Pozdrav ljetu“. 
4. 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 odgovor OGU za komunalni sustav na primjedbe građana 
na nečistoću i  nedovoljan broj košarica za smeće na potezu od „PIK“-a do 
„Konzum“-a u kojem se navodi sljedeće: Površina koju navodite interventno se 
pometa. Također postoji košarica za sitni komunalni otpad na ulasku prolaza iz 
smjera Cambierieve ulice. Povećanje broja košarica neće smanjiti količinu otpadaka, 
jer se kontejneri za komunalni otpad nalaze u neposrednoj blizini i Cambierieve ulice 
i Ulice Nikole Tesle. Također postoje košarice neposredno uz PIK-ovu trgovinu, kod 
stepenica koje vode prema KBC-u. I PIK i Konzum dužni su održavati čistoću 
površine ispred svog objekta i pokupiti otpad koji je nastao iz njihove djelatnosti. 
 

• Vijeće prihvaća prijedloge ovlaštenog predstavnika zgrade M. Butkovića 2 gdina 
Saftića da se od Rijeka Prometa zatraži da se prometna traka u ulici N. Tesle gdje 
vozi samo autobus označi žutom trakom i oznakom BUS kao što je u Krešimirovoj.  
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• Također će se od OGU za komunalni sustav zatražiti čišćenje svih šahti u ulici Milana 

Butkovića, jer za kišnih dana voda ne otječe.   
 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis – uputu OGU za samoupravu kojom se mijenjaju 
rokovi izrade prijedloga Programa rada za 2019. godinu. Budući se u rujnu očekuje 
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, potrebno je u cilju 
daljnjeg kontinuiranog poslovanja da sadašnji sastavi vijeća izrade prijedloge za 
2019. prije donošenja navedene Odluke na snagu. Krajnji rok je 25. kolovoz 2018. 
Novi sastavi vijeća prihvatit će prijedloge programa ili ih korigirati u skladu s 
uputama i primjedbama Povjerenstva za ocjenjivanje programa.  

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta za 2019. godinu, te jednoglasno 
donijeli sljedeći 
 
Zaključak: 
 

• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu su: 
1. Postava 4 klupe s naslonom u dvorištu (kortilu) ulaz iz ulice Zdenka Petranovića 
2. Postava sprave za dječju igru u dvorištu (kortilu) ulaz iz ulice Zdenka Petranovića 
3. Postava javne slavine na dječjem igralištu između ulica Frana Kresnika i ulice 1. 

maja 
4. Sanacija pločnika u ulici Nikole Tesle od kućnog broja 4 do autobusne stanice 

 
AD 3 
 
Zaključak: 
 

• U nedjelju 13. svibnja održan je šesti po redu Turnir u briškuli i trešeti. Sudjelovalo je 
7 parova. 3 najbolja para nagrađena su medaljama i prigodnim nagradama. Svim 
učesnicima podijeljene su zahvalnice. 
 

• U srijedu 13. lipnja u 19h održat će se Kulturno-umjetnički program. Član vijeća 
Vedran Laković organizirat će glazbeni nastup. U programu će sudjelovati i ženska 
klapa „Vongola“, te polaznici pripremnog tečaja za prijemni ispit iz glume na nekoj 
od kazališnih akademija pod mentorstvom gdina Zorana Josića diplomiranog 
glumca i dramskog pedagoga. 

 

AD 4 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje informaciju policajke Antonije Ferenčak iz 1. policijske 
stanice da od 01.06. do 30.09. provode preventivnu akciju Turs zbog povećanog 
broja provala i paljenja vatre na otvorenom. Češće će obilaziti teren, a građani im se 
mogu obratiti na tel. 430-333 ako imaju pitanja ili zamijete sumnjive osobe.  
 

• Potrebno je od Rijeka Prometa zatražiti iscrtavanje zabrane parkiranja na raskršću 
ulica Potok i 1. maja, jer je zbog parkiranih automobila smanjena preglednost i 
ugrožena sigurnost vozača kod skretanja u ulicu 1. maja. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
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Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
  


