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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  22.03.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO POTOK 
 

18. sjednica VMO Potok održana je 22.03.2012. (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 Potok 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO Potok (neopravdano) 
- Fabijan Tomić, član VMO (opravdano) 
 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa sastanka svih predsjednika o primjeni Zakona o fiskalnoj odgovornosti. 
2. Donošenje odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o sastanku svih predsjednika 
vijeća koji je održan 14.03.2012. g. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti odreñena su pravila kojima 
se jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te jača 
sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. MO je proračunski korisnik, te 
podliježe obvezi davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2011. koju potpisuje predsjednik vijeća. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće sa sastanka o primjeni Zakona o 

fiskalnoj odgovornosti. 
 

AD 2 
 
OGU za samoupravu uputio je svim vijećima dopis u kojem je navedeno da svaki MO treba 
odabrati povjerenika civilne zaštite. Osobe trebaju biti punoljetne, ne starije od 60 godina s 
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izraženom voljom za obavljanje ove važne dužnosti. Osoba ne smije biti angažirana u 
profesionalnim ili dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, kao i u onim pravnim osobama koje bi  u 
slučaju velike nesreće bile aktivirane. Povjerenici svoj posao obavljaju volonterski. Nakon 
imenovanja, obuku povjerenika civilne zaštite vršit će stručne osobe iz Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje. Rok za donošenje odluke je 31.03.2012. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno donosi odluku da će povjerenik civilne zaštite za 

MO Potok biti predsjednik VMO Potok Igor Vignjević. 
 

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

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća Izvješće sa sastanka s Rijeka Prometom održanog 01.03.2012. 

godine. Tema: Realizacija komunalnih prioriteta za 2011. i 2012. godinu, te redovno 
održavanje.  
 
a) Prioritet iz 2011: 
- Rijeka Promet će sanirati pločnik na raskršću Krešimirove i ulice N. Tesle od caffe 
bara "Voyager" do Ljekarne. Potrebno je riješiti problem odvodnje, jer se niz oluk 
slijevaju velike količine vode koja se zadržava ispred ljekarne i kioska. Takoñer je 
potrebno asfaltirati i ostatak pločnika do križanja s Cambierievom ulicom.  
 
b) Prioriteti za 2012. 
1.Sanacija pločnika od "Voyager"-a (N. Tesle 1) do početka parka dr. Frančiškovića. 
2.Sanacija pločnika od PIK-a prema Manzonijevoj ulici – radi se o velikom prostoru, 
pa će se ove godine asfaltirati u širini 2m – gdje prolaze pješaci i velika su oštećenja, 
a za sljedeću godinu treba predvidjeti nastavak sanacije pločnika u Krešimirovoj i 
izradu prstenova (korita) oko stabala. 
3.Sanacija nogostupa od raskršća s Cambierievom do autobusne stanice – budući 
da je pločnik u usporedbi s prethodnom stavkom u daleko boljem stanju, većim 
dijelom služi kao parking, a prolazom se služi manji broj ljudi, sredstva će se 
preusmjeriti na stavku 2. Ako ostane sredstava započet će se i sa sanacijom ovog 
dijela. 
 
c) Uočena su i razna kom. oštećenja, u dogovoru s gdinom Kurilićem tajnica će 
mailom poslati fotografije oštećenja koja će se sanirati iz sredstava redovnog 
održavanja. 

• Vijeće prihvaća odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da je na temelju njegovog 
zahtjeva izvršen premještaj oznake parkirnog mjesta za invalide ispred zgrade N. 
Cara 11 sa sredine pločnika na adekvatnije mjesto, kako ne bi ometao siguran prolaz.  

• Vijeće prihvaća odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da je ureñaj signalnog 
semafora na raskršću ulica N. Cara i N. Tesle isključen u periodu od 22:00 do 06:00 
sati.  Zahtjev je upućen temeljem žalbe stanara zgrade N. Cara 2. 

• Vijeće prihvaća odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da je izvršena 
sanacija svjetiljki u parku dr. Vinka Frančiškovića.    

 
AD 4 
 

• Gdin Marsel Gović iznio je problem nedostatka klupa na kojeg su mu ukazali grañani 
starije dobi koji žive pored parka dr. Vinka Frančiškovića. U parku postoji nekoliko 
klupica bez naslona koje uglavnom koriste roditelji s djecom. Osobe starije dobi  
predlažu da se na pločnik uz sjevernu stranu parka postave 3 klupe s naslonom. 
Vijeće će uputiti zahtjev Odjelu za komunalni sustav.  
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• Javna rasvjeta pored stepenica koje vode na parkiralište ex. "Benčić" ne radi. Tajnica 
će uputiti prijavu Energu.  

• Budući se približava održavanje sportskih susreta mjesnih odbora povodom Dana 
sv. Vida potrebno je angažirati zainteresirane kandidate s područja Potoka i formirati 
ekipe (kartanje, boćanje, povlačenje konopa). 

• Predsjednik Vijeća Igor Vignjević izrazio je nezadovoljstvo izostancima članova, 
naročito svog zamjenika Relje Perića, a koji nisu opravdani. Svi članovi vijeća su 
volonteri, imaju svoje poslovne i privatne obveze,  no prihvaćajući se ove dužnosti 
trebali bi nastojati prisustvovati i aktivno sudjelovati na sjednicama. U slučaju 
nemogućnosti dolaska potrebno je opravdati nedolazak. Neopravdani izostanci 
rezultirat će molbom strankama koje delegiraju članove da razmisle o mogućnosti 
njihove zamjene. Svaki glas je važan, svatko utiče na rad sjednice i donošenje 
odluka od važnosti za grañane koji su ih birali.  

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


