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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-17/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  15.09.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO POTOK 
 

12. sjednica VMO Potok održana je 15.09.2011. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Igor Vignjević, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 11. 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. Realizacija planiranih komunalnih radova u MO Potok u 2011. godini. 
3. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća. 
4. Rasprava o Programu rada za 2012. godinu. 
5. Rasprava o suradnji MO Potok sa Zajednicom Talijana. 
6. 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: 

• Vijeće prihvaća odgovor "Čistoće" na zahtjev za čišćenje ex. kompleksa "Benčić" u 
kojem se navodi da navedena površina nije u Programu održavanja javno-prometnih 
površina. Potrebno je uputiti dopis OGU za komunalni sustav - Direkcija komunalno 
redarstvo koje će izdati nalog za čišćenje navedenog objekta. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za premještaj lokacije 
za dostavu u ulici N. Tesle kod k. br. 4.  
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U odgovoru se navodi da je nakon terenskog izvida utvrñeno da je dostavno mjesto 
označeno shodno Projektu označavanja parkirnih mjesta za dostavu, te je 
prilagoñeno potrebama okolnih poslovnih sadržaja i prometnim uvjetima. Takoñer se 
navodi da oštećenje poklopaca podzemnih instalacija nije razlog za premještanje 
navedenog mjesta dostave. Odgovor Rijeka Prometa će se proslijediti gdinu 
Muhamedu Pasvandžiću iz ulice N. Tesle 4 koji je uputio Vijeću navedeni zahtjev.  

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Club", Krešimirova 30 za 
produljenje radnog vremena (do 04,00 sata) za dan 1. listopada 2011. zbog proslave 
godišnjice objekta. Suglasnost će se proslijediti OGU za poduzetništvo. 

• Vijeće prihvaća zahtjev Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) za korištenje prostora 
MO Potok za potrebe sastanaka ogranka Potok svakog prvog ponedjeljka u mjesecu 
od 18 do 20 sati. 

 
 
AD 2 
 
Vijeće je prioritetima za komunalno ureñenje u 2011. godini predvidjelo sljedeće stavke: 
1. Proširenje javne rasvjete na južnoj strani parkirališta "Benčić" uz Ulicu Nikole Tesle i u parku s 
    fontanom 
2. Uklanjanje tri stabla topole i sadnja tri stabla crnike na istočnom nogostupu u Ulici Nikole Tesle 
3. Sanacija nogostupa ispred caffe bara "Voyager" (N. Tesle 1) i ljekarne (Krešimirova 34) 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je konstatiralo da raspolaže s povratnom informacijom 
Energa u kojoj se navodi da se radovi na proširenju javne rasvjete u ex. kompleksu 
"Benčić" planiraju izvesti u sljedećih mjesec dana. 

• Potrebno je uputiti dopis OGU za komunalni sustav i tražiti očitovanje kada se 
očekuje realizacija  hortikulturnih radova u ulici N. Tesle. 

• Potrebno je uputiti dopis Rijeka Prometu i tražiti očitovanje kada se očekuje sanacija 
nogostupa na raskršću N. Tesle i Krešimirove ulice. 

 
 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo u aktivnostima koje će se realizirati do kraja godine. To su programi "Dan MO 
Potok" i "Doček Svetog Nikole" 
 

Zaključak: 

• Vijeće je donijelo odluku da će kontaktirati sve sudionike u navedenim programima, 
te konačan raspored dogañanja definirati nakon povratne informacije na sjednici u 
studenom. 

 
 
AD 4 
 
Vijeće je raspravljalo u aktivnostima koje će se realizirati sljedeće godine. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je odlučilo da će u 2012. godini realizirati programe iz 
područja: 
- zdravstva (akcije besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi, edukativna predavanja 
udruge "Zdravnica") 

            - sporta (natjecanja mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida) 
            - samouprave (Bilten, Doček sv. Nikole, Dan mjesnog odbora)   

• Konačni prijedlog programa donijet će se na sljedećoj sjednici Vijeća. 
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AD 5 
 

• Predsjednik Vijeća Igor Vignjević predložio je članovima Vijeća suradnju s članovima 
Zajednice Talijana, čiji članovi (inače novinari "Edita"-a) žive na području MO Potok i 
voljni su raditi na izdavanju Biltena. Vijeće smatra da je izdavanje Biltena dobar 
način za upoznavanje grañana Potoka s aktivnostima koje provodi, te bi ih se  
pozvalo na bolju suradnju i sudjelovanje u radu Vijeća. Osim svakodnevnih 
aktivnosti, prilika je to da se grañanima prezentira i dio bogate povijesne baštine 
kojom područje Potoka obiluje. 

• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

 
AD 6 
 

• Gdin Marsel Gović je ukazao na kvarove javne rasvjete na lokacijama N. Tesle 15 i N. 
Cara 1. Tajnica će obavijestiti Energo. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


