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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-17/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  14.11.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO POTOK 
 

14. sjednica VMO Potok održana je 14.11.2011. (ponedjeljak) 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 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Edita Kalanj 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 13. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Potok za 2012. godinu. 
2. Tijek priprema za Dan MO i Bilten. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog ureñenja MO Potok za 2012. 
godinu i to: 
 
1. Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle kućni broj 1 do                     15.000,00 kn 
    početka parka dr. Vinka Frančiškovića        
2. Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 26             30.000,00 kn 
    do kućnog broja 32 
3. Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 34             38.000,00 kn 
   do autobusne stanice                                                                               ------------------- 
                                                                                                                       83.000,00 kn 
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Budući da je u obrañenim prijedlozima prioriteta za stavku br. 1 naveden iznos od 55.000,00 
kn  Vijeće je smatralo da je iznos nerealan, te će uputiti Rijeka Prometu zahjev za 
očitovanjem.  
 
 
AD 2 
 
Vijeće MO Potok je raspravljalo o aktivnostima za predstojeću proslavu Dana mjesnog odbora, te 
o pripremama za Bilten koji će se realizirati početkom sljedeće godine. Nakon rasprave 
jednoglasno je donesen sljedeći: 
 

Zaključak: 

• Dan MO Potok obilježit će se 20. prosinca svečanom sjednicom uz kulturno-
umjetnički program u kojem će nastupiti gitarist Mario Šimunović, ženska klapa 
"Vongola", a slikar Joško Eterović otvorit će izložbu svojih radova. 

• Svečanoj sjednici prethodit će programi iz područja zdravstva - besplatno mjerenje 
tlaka i šećera u krvi i predavanje prim. dr. sc. Jadranka Jelića na temu: "Prevencija 
kardiovaskularnih oboljenja i povišeni krvni tlak". 

• U tijeku su pripreme za izradu Biltena koji će sadržavati podatke o članovima Vijeća 
MO Potok, pregled najvažnijih dogañaja sa sjednica, realizirane programe, smjernice 
Vijeća (prioriteti, inicijative i sl.). Budući da MO Potok obiluje bogatom kulturnom 
baštinom u svakom broju Biltena obradit će se jedna od povijesnih zgrada s  
fotografijama nekad i sad.  

 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade Cambierieva 4 gdina Vinka 

Šušića za postavljanje stupića u prolaz ispod navedene zgrade, jer se automobili 
parkiraju i onemogućavaju prolaz i dostavu stanarima. Zahtjev će se proslijediti 
Rijeka Prometu. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav koji je izdao "Čistoći" 
nalog za čišćenje površine ex. "Benčića" (osim površina koje su date na korištenje 
drugim osobama). Čišćenje je u tijeku. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na dopis kojim se 
tražilo objašnjenje za rezanje drveća topola u ulici Nikole Tesle. U odgovoru se 
navodi da je rušenje bilo neophodno, jer su stabla bolesna i dotrajala. Navedeni 
odgovor uputili su i gdinu Andreju Uremu. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Club", Krešimirova 30 za 
produljenje radnog vremena (do 04,00 sata) za dan 12. studenoga 2011. zbog 
proslave godišnjice trgovačkog društva "Sladis". Zbog kratkoće vremena i činjenice 
da je Vijeće već odobravalo produljenje radnog vremena navedenog lokala, Odjelu za 
poduzetništvo upućena je tražena suglasnost. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Boom bar", J. Završnika bb za 
produljenje radnog vremena (do 03,00 sata) za dan 5. studenoga 2011. zbog proslave 
roñendana stalnog gosta lokala. Zbog kratkoće vremena i činjenice da je Vijeće već 
odobravalo produljenje radnog vremena navedenog lokala, Odjelu za poduzetništvo 
upućena je tražena suglasnost. 

• Vijeće prihvaća zahtjev ženske klape "Vongola" za promjenu termina korištenja 
dvorane MO Potok (umjesto utorkom probe će se održavati srijedom od 20 do 21:30 
sati).  
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AD 4 
 

• Vijeće tradicionalno u predblagdansko vrijeme surañuje s vrtićem "Potok" i 
udrugama sa svog područja. Ove godine suradnja je proširena i na Udrugu za Down 
sindrom "Rijeka 21" čija se predsjednica gña Edita Kalanj odazvala pozivu Vijeća i 
upoznala ga s radom Udruge. Vijeće će u okviru svojih mogućnosti podržati rad i 
dogovoriti zajedničke aktivnosti. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Jelena Orban Igor Vignjević 
 


