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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-17/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  27.06.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO POTOK 
 

13. sjednica VMO Potok održana je 27.06.2016. (ponedjeljak) s početkom u 16:00 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. Izvješće o programima realiziranim u svibnju i lipnju. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Rasprava o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture  za 2015. godinu. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1  
 
Vijeće je u svibnju i lipnju realiziralo sljedeće aktivnosti: 
 
a) Turnir u briškuli i trešeti 
b) Dani sv. Vida 
c) Pozdrav ljetu 
 

Zaključak: 
 

AD a) 
• 14.05 u dvorani MO Potok održan je Turnir u briškuli i trešeti. Prijavilo se 12 

učesnika. 1. mjesto osvojila je ekipa „Krnjevo“ (Željko Mraz i Ivica Knapić), 2. mjesto 
"Banderovo" (Ivan Keser i Ivo Čivić), a 3. „MO Potok" (Marsel Gović i Marijan 
Ribarić). Svi učesnici su dobili zahvalnice, a pobjednici medalje i prigodne nagrade. 
 
AD b) 

• Ekipa MO Potok osvojila je 3. mjesto u briškuli i trešeti na sportskim susretima 
mjesnih odbora povodom sv. Vida , a natjecala se i u boćanju i malom nogometu. 
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AD c) 
• 10.06. održan je kulturno-umjetnički program i druženje s građanima pod nazivom 

"Pozdrav ljetu". Otvorena je izložba slika Dubravke Zaharija, a u glazbenom 
programu su sudjelovali Duško Jeličić i ženska klapa "Vongola". 
 

AD 2 
 

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

 
      Zaključak: 

 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na molbu za premještaj parkirnog 

mjesta za invalide u ulici N. Cara u kojem se navodi da je lokacija dobra zbog 
dovoljne širine samog mjesta, prilaza i komocije (zadnje mjesto u nizu), a njegovo 
uzurpiranje, odnosno nepropisno parkiranje trebala bi sankcionirati Prometna 
policija i Prometno redarstvo.  

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na molbu za sanaciju fizičkih 
barijera  na spoju ulica N. Cara i V. C. Emina – zaštitni metalni stupići i betonski 
mejaši će se vratiti na prvobitnu poziciju kako bi onemogućili nepropisno parkiranje. 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za komunalni sustav koji je odobrio zahtjev 
Rijeka Prometa (temeljem dopisa MO Potok) za postavljanje znaka ograničenja 
brzine kretanja vozila na 30km/h i vibracijskih traka u ulici Nikole Cara kod k.br  7 i 9 
kako bi se spriječila brza i opasna vožnja i prisililo vozače na dodatan oprez. 

•  Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na molbu za postavljanje stupića 
u Krešimirovoj ulici od ZZJZ do Vatrogasne postrojbe u kojem se navodi da je 
održan sastanak s OGU za komunalni sustav u čijoj je nadležnosti izdavanje 
odobrenja za postavu stupića. Budući je predviđena kompletna rekonstrukcija 
Krešimirove ulice, odluka o postavi stupića donijet će se nakon izvršene 
rekonstrukcije predmetne ulice.     

 
AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 
Potok za 2015. godinu.   

 
AD 4 
 
Zaključak: 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.  
 

 
 

 

Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
            


