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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  27.10.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 30. SJEDNICE VMO POTOK 
 

30. sjednica VMO Potok održana je 27.10.2009. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Relja Perić, predsjednik VMO 
- Danica Mirković-Vejvoda, zamjenica predsjednika VMO 
- Vladimir Rosić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Petra Ivaniš, članica VMO 
- Ivan Mezić, član VMO 
 
Predsjednik VMO je otvorio sjednicu i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice VMO Potok. 
2. Rasprava i usvajanje prioriteta za 2010. godinu. 
3. Prijedlog rasporeda sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima. 
4. Informacija o produženju mandata Vijeća. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika 29. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen konačan prijedlog prioriteta za 2010. 

godinu: 
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22 MO POTOK MO 78.000,00   

1 

Proširenje javne rasvjete u pješačkom 
prolazu izmeñu Ulice Nikole Tesle i 
Cambierieve ulice 

EN 3.000,00 

Potrebna suglasnost stanara 
zgrade Cambierieva 4 za 
postavljanje jednog rasvjetnog 
tijela i električne instalacije na 
njihovu zgradu. 

2 

Proširenje javne rasvjete na pješačkom 
prijelazu u Ulici Nikole Tesle prema 
kućnom broju 5 

EN 4.000,00   

3 

Ureñenje oštećenih nogostupa u 
ulicama Nikole Tesle, Nikole Cara i 
Zdenka Petranovića 

RP 61.000,00   

4 

Završetak sanacije ograde na stubištu 
koje povezuje ulice Josipa Završnika i 
Stane Vončine 

ZKD 10.000,00  Prijedlog ZKD 

 
 
AD 3 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je usvojen prijedlog rasporeda sredstava komunalne 

naknade po mjesnim odborima prema kojem MO Potok raspolaže sa 78.252,00 kn.  
 

AD 4 
 
Nakon rasprave o prijedlogu Gradonačelnika za produženje mandata Vijeća jednoglasno je 
donesen sljedeći 
 

Zaključak: 
• Vijeće je suglasno s inicijativom Gradonačelnika za objedinjavanje izbora za sva 

vijeća mjesnih odbora zbog veće efikasnosti mjesne samouprave, uštede 
proračunskog novca, te većeg izlaska birača od dosadašnjeg prosjeka od 10%.   

• Vijeće će uputiti Gradonačelniku pismenu suglasnost za produženje mandata do 
lipnja 2010. godine, tj. izbora za vijeća MO. 

 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Relja Perić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice, te je uslijedila rasprava. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je tijekom listopada uputilo sljedeće dopise: 
• ponovljeni dopis Prometnoj policiji zbog nepropisnog parkiranja u MO Potok. Dopis 

je takoñer poslan na znanje Prometnom redarstvu. 
• zahtjev Odjelu za kom. sustav za orezivanje živice izmeñu zgrade N. Tesle i 

Cambierieve 6. 
• dopis Odjelu za poduzetništvo – suglasnost za produljenje radnog vremena caffe 

bara „Gota“ do 03,00 sata 31.10.2009. 
• zbog prekratkog roka nije bilo moguće udovoljiti zahtjevu caffe bara „Pop art club“ 

za produljenje radnog vremena 09.10.2009. 
• zahtjev Odjelu za kom. sustav za šišanje trave u parku J. Završnika.  
• telefonski je dojavljeno Dezinsekciji za problem učestale pojave velikog broj a 

komaraca, kao i glodavaca u bivšem kompleksu „Benčić“. Obećali su uputiti ekipe 
na teren, kako bi riješile problem. 

 
• Vijeće prihvaća molbu ovlaštene predstavnice zgrade Krešimirova 26 za asfaltiranje 

pločnika ispred navedene zgreade. Budući da je to bio prioritet za 2009. godinu, 
uputit će se zahtjev Rijeka Prometu, koji je asfaltirao samo dio na križanju s 
Manzonievom ulicom, da ispravi propust. 
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• Vijeće prihvaća informaciju  o obilježavanju tjedna europske lokalne demokarcije, u 
okviru kojeg će se 15. listopada od 18 do 19 sati u svim mjesnim odborima Grada 
Rijeke provoditi akcija „Dan otvorenih vrata“, s ciljem upoznavanja grañana o radu 
mjesnog odbora. 

 
• Vijeće prihvaća prijedloge stanara zgrade S. Vončine 6 za rješavanje problema 

komunalne problematike: 
• Rijeka Prometu će se uputiti zahtjev za postavljanje prometnog ogledala na križanju 

ulica J. Završnika i Potok na višu tj. pregledniju poziciju. Takoñer će zatražiti 
brisanje oznake za parkirno mjesto uz navedeno ogledalo, jer veći automobili 
zaklanjaju vidik.  

• Takoñer će zbog sigurnosti pješaka zatražiti brisanje parkirnih mjesta uz pješački 
prijelaz prema ulazu u park J. Završnika, kao i na vrhu stepenica prema ulici S. 
Vončine, kako se ne bi ometao siguran prilaz Trgovačkoj školi. 

• Potrebno je uputiti komunalnog redara na rješavanje problema otežanog prolaza 
stepenicama izmeñu J. Završnika i S. Vončine, jer iz vrtova raste drača koja se širi 
preko stepenica.  

 
• Vijeće prihvaća sugestije kontakt policajca Dalibora Mulca, te će zatražiti češće 

čišćenje kompleksa „Benčić“, kao i postavljanje rasvjete pored parka, kako bi se 
spriječilo okupljanje narkomana. 

 
• Vijeće prihvaća inicijativu udruge Iskorak koja će se angažirati na sprječavanju 

isticanja poruka mržnje, tj. uklanjanju nepoželjnih grafita. 
 
AD 6 
 
Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Relja Perić 
 
 
 
 

         
                                                  


