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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  23.04.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 19. SJEDNICE VMO POTOK 
 

19. sjednica VMO Potok održana je 23.04.2012. (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 
- Ivo Čivić, Predsjednik Boćarskog kluba "Potok" 
- Snježana Seršić, tajnica MO Potok 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO Potok (neopravdano) 
 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu. 

2. Dani sv. Vida. 
3. Odreñivanje površine namijenjene psima. 
4. Vodič s korisnim savjetima za stanovanje. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Druženje s grañanima Potoka – "Pozdrav ljetu". 
7. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta grañana i vijeća za 2013. godinu, te 
donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 
      Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu su: 
 
1. Nastavak sanacije nogostupa u Krešimirovoj k. br 26 do 28 uz izradu prstenova oko 

stabala na navedenoj lokaciji. 
2. Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 34 do autobusne stanice. 
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3. Postava 3 klupe s naslonom na pločnik uz sjevernu stranu parka dr. Vinka 
Frančiškovića (ispred stupića). 

4. Sanacija kolnika u ulici N. Cara preko puta k. br 11 i pločnika uz zgradu N. Cara k. br. 
8. 

 
• Vijeće je zaprimilo prijedlog stanara Krešimirove 26 za ureñenje pločnika ispred 

navedene zgrade. Prioritetima za 2012. godinu predviñena je sanacija pločnika od 
PIK-a prema Manzonijevoj ulici. Budući da se radi o velikom prostoru, ove godine će 
se asfaltirati pločnik u širini 2m – gdje prolaze pješaci i velika su oštećenja, a 
nastavak sanacije uvršten je u prioritete za 2013. godinu. 

 
AD 2 
 
Koordinator MO Potok za sportska natjecanja povodom Dana sv. Vida Igor Vignjević upoznao je 
vijećnike sa zaključcima sastanka koordinatora svih mjesnih odbora. Budući da se po prvi puta 
okupila ekipa za boćanje vijećnicima se obratio Predsjednik Boćarskog kluba "Potok" gdin Ivo Ćivić 
i upoznao vijećnike s pripremama koje su u tijeku.  
 

Zaključak: 
• MO Potok će se natjecati u 2 discipline: kartanje (briškula-trešeta) i boćanje. 
• Koordinator je prijavio ekipe i naručio majice odgovarajućih veličina. 
• Izvlačenje parova održat će se na sljedećem sastanku 07.05. kojem će zbog 

odsutnosti koordinatora prisustvovati član vijeća Marsel Gović. 
• Natjecanja će se održati 02.06. u sportskom centru Zamet. 

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o dopisu kojeg je OGU za komunalni sustav uputio svim Vijećima, a u kojem 
se traži dostavljanje potencijalnih lokacija za dovoñenje i igru pasa, te druženje njihovih vlasnika. 
Prijedlog treba sadržavati adresu, grafički prikaz i snimku lokacije. Rok za dostavu je 2. svibnja. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo prijedlog da se kao površina za dovoñenje i igru pasa 

uredi područje ex. kompleksa "Benčić" iza upravne zgrade u parkiću pored fontane. 
• Dopis s grafičkim prikazom i fotografijom će se proslijediti u OGU za kom. sustav. 

Vijeće MO P 
AD 4 
 

• Vijeće prima na znanje poziv Udruge stanara na sudjelovanje u provedbi projekta 
tiskanja i distribucije knjige "Vodič s korisnim savjetima za sigurno i kvalitetno 
stanovanje“, ali ne raspolaže sredstvima za njihovu kupovinu. 

• Udruzi stanara će se uputiti poziv za održavanje predavanja na tu temu u prostoru 
MO Potok. 

Sredstva za  
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
  

• Vijeće je suglasno s molbom MO Mlaka za zajedničko rješavanje komunalne 
problematike uz uvjet da se pritom ne koriste financijska sredstva za komunalne 
prioritete MO Potok. Temeljem navedenog VMO Potok podržava inicijativu MO Mlaka 
da se u sklopu izgradnje parkirališta pored zgrade KBC-a koje je u tijeku napravi 
prolaz prema ulici Podpinjol i omogući postava kontejnera za smeće i njihov odvoz 
od strane "Čistoće", te osiguraju parkirna mjesta. 
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AD 6 
 

• 08.06. vijeće će organizirati druženje s grañanima Potoka pod nazivom "Pozdrav 
ljetu". U programu će volonterski nastupiti ženska klapa "Vongola", a gña Irena 
Perković Cvijić s Potoka će izložiti svoje tapiserije. 

 
AD 7 
 

• Terasa caffe bara "Leopold" je već mjesecima zapuštena i prljava što daje vrlo ružnu 
sliku devastiranog centra Grada kojim svakodnevno prolazi velik broj grañana, ali i 
turista. Potrebno je uputiti dopis Komunalnom redarstvu. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


