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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  26.09.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO POTOK 
 

22. sjednica VMO Potok održana je 26.09.2012. (srijeda) 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 
- Snježana Seršić, tajnica MO Potok 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO Potok (neopravdano) 
 
Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2011. godinu. 

2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Rasprava o Programu rada za 2013. godinu. 
4. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 

Potok za 2011. godinu.   
 

AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je zaprimilo dopis-zamolbu vlasnika caffe bara "Passage" za potporu 

organizacije turnira u kartama – briškuli i trešeti uz druženje grañana s područja 
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Potoka koje bi se održavalo u navedenom objektu u popodnevnim i večernjim 
satima. Budući da je zahtjev stigao u lipnju nakon zadnje održane sjednice, potrebno 
je uputiti vlasniku molbu za pismenim očitovanjem – da li će se turniri održavati , tj. 
potrebno je navesti dane i vrijeme njihovog održavanja. 

• Vijeće je suglasno s prijedlogom OGU za samoupravu i upravu o održavanju 
zajedničkog sastanka s predstavnicima OGU za komunalni sustav, Rijeka Prometom 
i Energom na temu: Predlaganje, obrada i realizacija prioriteta. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva na traženu provjeru 
ispravnosti postavljanja terase caffe bara "Leopold" u kojem se navodi da su 
uklonjeni pokretni dijelovi ugostiteljske terase, te stolovi i stolice. U meñuvremenu je 
došlo do promjene vlasnika koji terasu nije stavio u funkciju, pa su uklonjeni  i 
preostali dijelovi terase - podest i samostojeća tenda, ali su ostale kamene vaze. 
Potrebno je uputiti zahtjev za njihovo uklanjanje i vraćanje parkirnih mjesta. 

• Vijeće prihvaća na znanje obavijest HEP-a o izvoñenju radova na izmjeni kabelskih 
vodova s popisom ulica i dinamikom izvoñenja radova. Radovi na području MO 
Potok će se odvijati od rujna do prosinca 2012. godine.     

• Vijeće nije suglasno sa zahtjevom gñe Irene Perković Cvijić (kojeg je uputila Odjelu 
za komunalni sustav), a u kojem se traži postavljanje 4 bijele dizajnirane klupe s 
naslonom umjesto postojećih bez naslona u parku dr. Vinka Frančiškovića. OGU za 
komunalni sustav u svom odgovoru navodi da je očevidom ustanovljeno da je klupe 
moguće zamijeniti bez potrebe za iskopom i naknadnom sanacijom. Ukoliko Vijeće 
zahtjev smatra opravdanim trebalo bi ga uključiti u prioritete i na taj način financirati.  
Vijeće smatra da bi se prihvaćanjem ovog prijedloga potrošila znatna financijska 
sredstva, a ne bi se dobilo povećanje sjedećih mjesta u parku. Vijeće ostaje pri  
svom prijedlogu prioriteta za 2013. godinu, a to je postavljanje 2 nove klupe uz 
sjevernu stranu parka.  

 
AD 3 
 
Članovi Vijeća su upoznati s Uputama za izradu programa rada za 2013. godinu. Rok za predaju 
programa je 15. listopada 2012. godine. Povjerenstvo za ocjenu programa će (najkasnije do 20. 
studenog 2012. godine) izvijestiti Vijeća o prihvaćenim prijedlozima i odobrenim iznosima za 
pojedini program. Na osnovu povratne informacije od strane OGU za mjesnu samoupravu Vijeća 
su dužna najkasnije do 20. prosinca 2012. godine donijeti Program rada i Financijski plan za 2013. 
godinu. 
 

• Članovi Vijeća su raspravljali o aktivnostima u sljedećoj godini: 
• OGU za zdravstvo tražit će se financiranje akcija mjerenja tlaka i šećera i krvi, a 

organizirat će se i predavanje dr. Jelića 
• Od OGU za samoupravu tražit će se financiranje programa "Pozdrav ljetu", "Dan MO" 

i "Doček sv. Nikole". 
• Od sportskih programa MO Potok će sudjelovati u natjecanjima povodom Dana sv. 

Vida u disciplinama briškula-trešeta i boćanje. 
• Konačan prijedlog Programa rada za 2013. godinu donijet će se na sljedećoj sjednici. 

 
AD 4 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


