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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  24.09.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 28. SJEDNICE VMO POTOK 
 

28. sjednica VMO Potok održana je 24.09.2018. (ponedjeljak) 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 predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture za 2017. godinu.  
3. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Potok za 2019. godinu. 
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 Odjela za urbanizam na zahtjev vlasnika pasa s 
područja Potoka za uređenje javne površine u centralnom dijelu parkirališta na 
području ex. „Benčić“ u park za pse, na način da se postavi zaštitna ograda kako bi 
vlasnici pasa imali prikladni prostor za šetnju kućnih ljubimaca. U njemu se navodi 
da takav zahvat nije u skladu s planiranim uređenjem javnih površina u prostoru ex. 
„Benčić“. U tijeku je uređenje svih zgrada unutar kompleksa, a nakon izvršenja 
uredit će se i preostale javne površine (sljedeće godine se očekuje početak radova). 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev ovlaštene 
predstavnice zgrade Potok 15 gđe Vere Žigić za sanaciju prilaznog puta, rušenje i 
izravnavanje nekadašnjeg vrta i uređenje parkirnih mjesta na prilazu zgradi. U njemu 
se navodi da je uređenje bijelih cesta moguće na osnovu važeće prostorno-planske 
dokumentacije uz imovinsko-pravnu i tehničku pripremu, te ishođenje dozvola za 
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gradnju. Postupak od ispitivanja mogućnosti realizacije zahvata do izvođenja radova 
je višegodišnji i financira se sredstvima prioriteta, te se mora provoditi u fazama. 
Predlažu uvrštenje u prioritete MO Potok kako bi stručne službe Rijeka Prometa 
mogle ispitati mogućnost realizacije i obradu zahvata kao utvrđenog prioriteta. 
 

• Vijeće MO Potok dalo je Odjelu za urbanizam suglasnost za održavanje Javne 
rasprave Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok, te je 
dogovoren termin 4. rujna u 18 sati. Raspravi je prisustvovao iznimno velik broj 
građana Potoka kojima su prezentirani prijedlozi za promjene Urbanističkog plana i 
odgovarano na njihova pitanja. Svi prijedlozi trebaju se pismenim putem dostaviti u 
OGU za urbanizam do 7. rujna.  
 

• Vijeće je zaprimilo dopis gđe Dalije Hajdo Z. Petranovića 5 kojim se protivi dijelu  
prijedloga za izmjenu i dopunu Urbanističkog plana u kojem se planira uništiti 
perivoj zgrada Z. Petranovića i R. K. Jeretova i to na način da će u park unutar 
zgrada uvrstiti pješačko-kolni prolaz i 16 parkirnih mjesta. To je jedini dopis o 
promjeni Urbanističkog plana koji je upućen mjesnom odboru Potok, a i na javnoj 
raspravi ovakav stav iznio je veliki broj građana. Temeljem navedenog donijeta je 
odluka da zbog kratkoće roka za dostavu prijedloga MO Potok uputi dopis Odjelu za 
urbanizam u kojem se traži da se u Detaljnom planu uređenja područja Potok prostor 
prenamjeni u zelenu površinu, kao što u prirodi stvari i jest. 
 

• Vijeće je donijelo odluku da će se sredstva koja su preostala nakon realizacije  
prioriteta MO Potok za 2017. godinu u iznosu od 7.713,75 kn s PDV-om utrošiti na 
sanaciju stepenica i farbanje ograda čija će se lokacija dostaviti Rijeka Prometu.   

 
AD 2 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim 
prioritetima MO Potok za 2017. godinu. 

 
AD 3 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Potok 
za 2019. godinu i to: 
Postava javne slavine na dječjem igralištu između Ulice Frana Kresnika      12.000,00 
i Ulice 1. maja 
Radovi uz postavu javne slavine na dječjem igralištu između Ulice               11.000,00 
 Frana Kresnika i Ulice 1. maja 
Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog broja 4 do autobusne    62.000,00 
 stanice                                                                                                                  _________                                       
                                                                                                                                 85.000,00           

AD 4 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

 

Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
Vijećnici su suglasni sa zapisnikom. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
 


