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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  24.01.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO POTOK 
 

27. sjednica VMO Potok održana je 24.01.2013. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Igor Vignjević, predsjednik VMO 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 25. i 26. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO Potok za 2012. godinu. 
2. Uklanjanje jablana u ulici N. Tesle. 
3. Realizacija prioriteta za 2012. godinu.  
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja godišnje Izvješće o radu za 2012. godinu.  
 

 
AD 2 
 
Temeljem prethodne najave OGU za komunalni sustav je uklonio jablan u ulici Nikole Tesle što je 
izazvalo negodovanje grañana Potoka. Novinarka "Novog lista" je zatražila izjavu predsjednika MO 
Potok, te objavila 2 članka na tu temu.  
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće prihvaća na znanje informaciju s napomenom da uklanjanje 
navedenog stabla nije napravljeno na njegov zahtjev, već je to bila odluka OGU za 
komunalni sustav u čijem objašnjenju se navodi da se radi o stablu koje je jako 
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oštećeno, te postoji opasnost od loma s nepredvidivim posljedicama. Nakon 
uklanjanja će se na proljeće na isto mjesto posaditi hrast crnika.   
 

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o realiziranim komunalnim prioritetima iz 2012. godine.  
 

Zaključak: 
• Sredstvima prioriteta u 2012. godini realizirano je: 
− asfaltiranje pločnika u ulici Nikole Tesle od k. br. 1 do parka dr. Vinka Frančiškovića 
− asfaltiranje pločnika u Krešimirovoj ulici od k. br. 26 do 28 
− sanacija odvodnje oborinskih voda i asfaltiranje pločnika od Krešimirove 34 do 

križanja s Cambierievom ulicom (prioritet iz 2011. godine).  
 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

• Vijeće je zaprimilo molbu ovlaštenog predstavnika zgrade V. C. Emina 3 gdina Bruna 
Kopajticha za postavu rasvjetnog tijela u dvorište navedene zgrade, jer je u 
potpunom mraku, a bilo je i krañe iz suterenskih stanova. Prijedlog za proširenje 
javne rasvjete će se uvrstiti u prioritete za sljedeću godinu. 

• Vijeće prima na znanje dopis Rijeka Prometa – obavijest o preraspodjeli radnih 
zadataka referenata za prometnice prema kojem je za realizaciju prioriteta MO Potok 
nadležan gdin Stasio Scarpa (umjesto Lea Kurilića).   

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom caffe bara "Club" Krešimirova 30 za produljenje 
radnog vremena  (do 04,00 sati) za dan 08.02.2013. zbog karnevala. Suglasnost je 
poslana u Odjel za poduzetništvo. 

 
AD 5 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.   
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


