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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  16.06.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 11. SJEDNICE VMO POTOK 
 

11. sjednica VMO Potok održana je 16.06.2011. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Igor Vignjević, predsjednik VMO 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu. 
3. Razno. 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 

• Gdin Zlatko Ilić iz ulice M. Butkovića uputio je Vijeću upit vezan za problematiku 
nepropisnog parkiranja u Cambierievoj ulici, parkiranja na pločniku, ureñenja 
pločnika u ulici N. Tesle, te uklanjanju nepoželjnih grafita. Navedene nepravilnosti 
uočene su prilikom godišnjeg obilaska terena s predstavnicima OGU za komunalni 
sustav i Rijeka Prometa, te se očekuje njihovo rješavanje od strane nadležnih. 
Sanacija pločnika u ulici N. Tesle izvršit će se iz sredstava komunalnih prioriteta MO 
Potok. Uklanjanje grafita riješit će se u dogovoru suvlasnika zgrada i Komunalnog 
redarstva.  
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• Gña Koraljka Vlašić iz ulice Nikole Cara 6 uputila je upit vezan za problematiku 
čišćenja, ureñivanja i održavanja parkirališta „Benčić“. Navedene nepravilnosti 
uočene su prilikom godišnjeg obilaska terena s predstavnicima OGU za komunalni 
sustav i Rijeka Prometa, te se očekuje njihovo rješavanje od strane nadležnih. Vijeće 
će uputiti zahtjev „Čistoći“ za čišćenje ex. kompleksa „Benčić“.  

• Gdin Muhamed Pasvandžić iz ulice Nikole Tesle 4 uputio je zahtjev za pomicanje 
mjesta za dostavu s ulaza navedene zgrade kako bi se spriječilo oštećenje šahti. 
Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za urbanizam na zahtjev prethodnog saziva 
vijeća kojim se tražilo imenovanje pješačkog prolaza izmeñu Cambierieve i ulice 
Nikole Tesle s ciljem uvrštenja u program čišćenja „Čistoće“, te osvjetljavanja. U 
odgovoru se navodi da je iz analize postojećeg stanja vidljivo da navedeni prolaz ne 
bi imao kućnih brojeva, pa takva situacija otvara pitanje svrhovitosti imenovanja. U 
slučaju ponovnog traženja grañana za imenovanje, Vijeće će se obratiti nadležnom 
odboru Gradskog vijeća za pokretanje ove inicijative. 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća Igor Vignjević upoznao je vijećnike s Izvješćem o realiziranim komunalnim 
prioritetima MO Potok za 2010. godinu, kao i radovima koji su prenijeti iz 2009. godine, jer uslijed 
odreñenih okolnosti nisu realizirani u godini u kojoj su predviñeni.    
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća na znanje Izvješće o realiziranim 
komunalnim prioritetima MO Potok za 2010. godinu.  

 
 
AD 3 
 

• Korisnici parka u ex. kompleksu „Benčić“ uputili su Vijeću nekoliko usmenih pritužbi 
na zapuštenost objekta, velike količine raznog otpada, te pojavu velikog broja 
komaraca. Vijeće će zatražiti čišćenje kompleksa, a tajnica će kontaktirati 
„Dezinsekciju“ i dogovoriti akciju zaprašivanja legla komaraca. 

• Predsjednik Vijeća Igor Vignjević izvijestio je članove o sudjelovanju ekipe MO Potok 
u sportskim susretima mjesnih odbora Grada Rijeke povodom proslave Dana sv. 
Vida. Iako je planirano sudjelovanje u svim disciplinama (briškula i trešeta, boćanje, 
potezanje konopa) oformljena je samo ekipa za natjecanje u briškuli i trešeti. Na putu 
do pobjede zaustavili su ih „susjedi“ iz MO Brajda Dolac. Budući je ovo 1. 
sudjelovanje MO Potok na ovoj manifestaciji, Vijeće je zadovoljno i nada da većem 
odazivu grañana sa svog područja u sljedećim godinama, te ostvarenju vrijednih 
rezultata. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Jelena Orban Igor Vignjević 
 


