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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  27.02.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 17. SJEDNICE VMO POTOK 
 

17. sjednica VMO Potok održana je 27.02.2012. (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 
- Gordana Šopić, predsjednica VMO Brajda-Dolac 
- Zoran Kolanović, član VMO Brajda-Dolac 
- Snježana Seršić, tajnica MO Potok 
- Marina Stamenković, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO Potok 
 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Proširena sjednica VMO Potok i VMO Brajda-Dolac s ciljem rješavanja zajedničke 
problematike. 

2. Razno. 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević zahvalio je Predsjednici, članu Vijeća i tajnici MO Brajda-Dolac 
na odazivu i prihvaćanju inicijative za proširenim sastankom članova oba vijeća. Ideja o zajedničkoj 
suradnji proizašla je iz činjenica da se radi o dva susjedna mjesna odbora s vrlo sličnim 
karakteristikama (dijele zajedničke prirodne granice i suživot u centru Grada, susreću se s 
identičnim ili vrlo sličnim problemima koji proizlaze iz njihovog specifičnog položaja). Zajedničke su 
im prometnice, problemi s njihovim održavanjem, nepropisno parkiranje, odvod slivnih voda, 
nedovoljna javna rasvjeta, ureñenost objekata od posebne važnosti, valorizacija kulturne baštine,  
rad pojedinih ugostiteljskih objekata i sl.) Zbog toga je meñusobna suradnja, pomoć i zajednički 
pristup problemima dobar način za njihovo brže i učinkovitije rješavanje u suradnji s nadležnim 
odjelima Grada Rijeke.  
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Predsjednica VMO Brajda-Dolac gña Gordana Šopić zahvalila je na pozivu i složila se sa svime 
navedenim. Takoñer je podijelila iskustva u radu svog MO-a koja bi se mogla primijeniti i u MO 
Potok. Članovi oba Vijeća uključili su se u raspravu navodeći konkretne primjere problema i načina 
njihovog rješavanja što je potvrdilo vrijednost ove inicijative i pokazalo da se kroz zajednički 
razgovor i dogovor puno brže i lakše dolazi do željenih rezultata.  
 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Potok i MO Brajda-Dolac prihvaćaju inicijativu za bolju povezanost i 

suradnju na sljedećim područjima: 
• istovremena rasprava i zajedničko donošenje odluka o važnim komunalnim 

problemima,  
• suradnja u donošenju godišnjeg Plana komunalnih prioriteta, 
• zajedničko održavanje sastanaka s predstavnicima OGU za kom. sustav, Rijeka 

prometom, Čistoćom i sl. radi učinkovitijeg i bržeg rješavanja komunalne 
problematike 

• zajednička organizacija raznih predavanja za grañane 
• bolja povezanost i meñusobno učešće u realizaciji programa oba mjesna odbora 

(naročito u sklopu Dana MO), 
• suradnja u realizaciji sportskih aktivnosti, pripreme za natjecanja povodom Dana sv. 

Vida 
 
AD 2 
 

• O problemima navedenima u raspravi iz Točke 1 odluka će se donijeti na sljedećoj 
sjednici. 

• Vijeće je primilo na znanje obavijest Odjela za samoupravu u kojoj se navodi da 
svako Vijeće treba delegirati barem jednog povjerenika civilne zaštite. Osoba treba 
biti punoljetna, ali ne starija od 60 godina s izraženom voljom za obavljanje ove 
važne dužnosti. Nakon imenovanja, obuku povjerenika civilne zaštite vršit će stručne 
osobe iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Budući da je rok za prijavu 
31.03.2012, Vijeće će odluku o izboru povjerenika donijeti na sljedećoj sjednici. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Gota", Cambierieva 2D za 
produljenje radnog vremena (do 03,00 sata) za dan 30. ožujka 2012. zbog 
obilježavanja 5. godišnjice ugostiteljskog objekta Suglasnost će se proslijediti 
Odjelu za poduzetništvo. 

 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


