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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-17/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  19.06.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO POTOK 
 

27. sjednica VMO Potok održana je 19.06.2018. (utorak) s početkom u 17:00 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 Programa za 2019. godinu. 
3. Izvješće o programima realiziranim u svibnju i lipnju. 
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 Rijeka Prometa u kojem se navodi da je 
Krešimirova ulica državna cesta i regulacija prometa je u nadležnosti Hrvatskih 
cesta. Na njoj je prometnim znakom obaveznog smjera sa dopunskom pločom jasno 
definirano da samo vozila javnog gradskog prijevoza (JGP) mogu skretati u ulicu 
Nikole Tesle. Također je na samom početku ulice Nikole Tesle postavljen prometni 
znak zabrane prometa u jednom smjeru, također sa dopunskom pločom kojom se od 
zabrane izuzimaju vozila JGP. Prometni znakovi su dobro vidljivi, očigledno je da ih 
pojedini vozači namjerno ne poštuju pa stoga smatraju da dodatna horizontalna 
signalizacija u vidu žutog traka u ulici Nikole Tesle neće prinuditi takve vozače da se 
ponašaju u skladu s pravilima prometa.  Mail će proslijediti MUP-u, Odjelu za 
sigurnost cestovnog prometa sa zamolbom da u okviru svojih nadležnosti i 
planovima rada njihovi djelatnici kontroliraju odvijanje prometa na predmetnoj 
lokaciji.  
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• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da se nakon 
uvida na terenu prihvaća prijedlog VMO Potok za označavanje horizontalnih oznaka 
zabrane zaustavljanja i parkiranja na raskršću ulica Potok i 1. maja. 
Navedeno je već izvršeno, ali su vijećnici primijetili da se vozači i dalje parkiraju 
preko označenih žutih znakova zabrane, kao i na raskršću R. K. Jeretova i N. Cara. 
Temeljem navedenog potrebno je uputiti dopis Prometnom redarstvu za češću 
kontrolu na oba punkta. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na molbu za sanaciju 
odvodnje oborinskih voda u ulici M. Butkovića u kojem se navodi da je izdat nalog 
tvrtki „Vodovod i kanalizacija“, te će se u najkraćem roku ista obaviti. Također je 
obaviještena tvrtka Rijeka plus te će za potrebe čišćenja privremeno onemogućiti 
parkiranje vozila na mjestima blizu slivnika. 
 

• Vijeće je zaprimilo mail građana iz ulice R. K. Jeretova 1 u kojem navodi da već duže 
vremena djelatnice Dječjeg vrtića Žirafa (Rijeka, Nikole Cara 6A) izvode djecu u 
zatvoreno dvorište kompleksa zgrada R. K. Jeretova, Z. Petranovića, Nikole Cara i V.  
C. Emina. Djeca su u dvorištu u jutarnjim satima od 09,00 pa do 11,00 sati gdje se 
igraju i vrište što pretpostavlja smeta svim susjedima. Radi se o javnoj površini i 
nitko od stanara zgrada koje okružuju navedeno dvorište nije imao primjedbi. U 
slučaju očitovanja ovlaštenih predstavnika većine zgrada razmotrit će se zahtjev. 

 
• Vijeće je zaprimilo mailom žalbu dr. med Marine Protuđer - u ulici Potok postavljena 

su dva spremnika za reciklažu odjeće koja svakodnevno građani na silu otvaraju i 
vade odjeću, ostavljajući iza sebe vrlo neugodan prizor. Kontaktirala je i firmu čiji je 
broj istaknut na spremnicima, međutim oni vrata spremnika zatvore i pospreme 
nered, ali već istog dana situacija se vrati na ono staro. Predlaže da se ti spremnici  
premjeste na neko drugo mjesto. Zahtjev će se proslijediti Komunalnom redarstvu. 
 

• Gđa Vera Žigić ovlaštena predstavnica zgrade Potok 15 uputila je zahtjev i 
suglasnost stanara za sanaciju prilaznog puta, rušenje i izravnavanje nekadašnjeg 
vrta i uređenje parkirnih mjesta na prilazu zgradi. Zahtjev će se proslijediti Odjelu za 
komunalni sustav.  

 
AD 2 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za 2019. godinu: 
1. Zdravstvo  - mjerenje tlaka i šećera u krvi jednom godišnje 
2. Pozdrav ljetu 
3. Doček svetog Nikole 
4. Dan MO 

 
AD 3 
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) 

• 13.05. u dvorani MO Potok održan je Turnir u briškuli i trešeti. Prijavilo se 14 
učesnika.  
1. mjesto osvojili su Željana Talijan i Vjekoslav Ausilio,  2. mjesto osvojile su Nada 
Mataija i Meri Šuković. a 3. Marsel Gović i Edo Šegon. Svi učesnici su dobili 
zahvalnice, a pobjednici medalje i prigodne nagrade. 
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AD b) 

• Ekipa MO Potok sudjelovala je u natjecanju u briškuli i trešeti na sportskim 
susretima mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida.  
 

AD c) 
• 13.06. održan je kulturno-umjetnički program i druženje s građanima pod nazivom 

"Pozdrav ljetu" na kojem su nastupili polaznici pripremnog tečaja za prijemne ispite 
na glumačkim akademijama pod vodstvom diplomiranog glumca i dramskog 
pedagoga Zorana Josića, ženska klapa "Vongola", te grupe „Retro's“ i „Lucky star“.   

 

AD 4 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje informaciju člana vijeća Marijana Kauzlarića o 
prisustvovanju prezentaciji provedbenog Akcijskog plana upravljanja bukom Grada 
Rijeke na kojoj je ukazao na problem buke u ulici Nikole Tesle.  
 

 
 

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    dr. sc. Bojan Hlača 
  


