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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  18.04.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO POTOK 
 

29. sjednica VMO Potok održana je 18.04.2013. (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 
- Željko Šljuka, vlasnik caffe bara "Passage" 
- ovlašteni predstavnici suvlasnika stanova 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 28. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa sastanka koordinatora za natjecanja povodom Dana sv. Vida. 
2. Izvješće o predavanju MUP-a  o prevenciji stradavanja pješaka. 
3. Izvješće o zajedničkom obilasku terena. 
4. Pripreme za program "Pozdrav ljetu". 
5. Razno. 
6. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stanova. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Koordinator za sportske susrete povodom Dana sv. Vida gdin Igor Vignjević prisustvovao je 04. 
travnja sastanku na kojem je dogovorena dinamika priprema za održavanje natjecanja. MO Potok  
će sudjelovati u kartanju (briškula-trešeta) i boćanju. 
 

Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće sa sastanka koordinatora za natjecanja 
povodom Dana sv. Vida.  

 
AD 2 
 
Djelatnici MUP-a Službe za sigurnost cestovnog prometa Jure Jurković i Petra Bosilj održali su 11. 
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travnja u dvorani MO Potok predavanje na temu "Zaštita pješaka starije životne dobi". Grañanima 
su dali niz korisnih savjeta i načina poželjnog ponašanja u prometu uz prikaz snimljenog materijala. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o predavanju MUP-a o prevenciji stradavanja 

pješaka.  
 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o obilasku terena MO Potok koje je izvršeno 

10.04.2013. s ciljem utvrñivanja komunalnih oštećenja i komunalnog nereda. 
Obilasku su prisustvovali: tajnica MO, predsjednik MO, predstavnici Rijeka Prometa 
Zdenko Nikšić, Igor Ausilio i Iva Čendak, predstavnici OGU za komunalni sustav Ivan 
Šimatović i komunalni redar Zoran Maraž.     
 

AD 4 
 
Vijeće je raspravljalo o pripremama za program "Pozdrav ljetu", te je u dogovoru s vlasnikom caffe 
bara "Passage" gdinom Željkom Šljukom zaključeno sljedeće: 
 

Zaključak: 
 
• Tajnica će napraviti plakate za Turnir u briškuli i trešeti koji će se održati u subotu i 

nedjelju 25. i 26. svibnja u caffe baru "Passage", te primati prijave četvrtkom u MO 
Potok do 23.05. ili do popunjenja. Poziv će se uputiti mailom svim mjesnim 
odborima, a vijećnici će osobno animirati grañane Potoka, kao i članove Kluba 
starijih osoba. 

• Vijeće će osigurati nagrade (pehare ili medalje), a vlasnik caffe bara će sponzorirati 
popularnim cijenama pića za natjecatelje. 

• Na sljedeću sjednicu će se pozvati učesnike u glazbenom dijelu programa koji će 
dogovoriti zajedničku suradnju i definirati datum i vrijeme koncerta. 

• Na proslavi "Pozdrav ljetu" pobjednicima natjecanja će se uručiti nagrade. 
 

AD 5 
 
Ovlašteni predstavnik Cambierieve 6 gdin Marinko Buge uputio je molbu za postavljanje 
prometnog ogledala nasuprot Cambierieve 6, jer je zbog nepropisno parkiranih automobila otežan 
siguran izlazak s parkirališta navedene zgrade. 
 
AD 6 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević pozdravio je sve ovlaštene predstavnike suvlasnika stanara koji 
su se odazvali pozivu na sastanak sa zajedničkim ciljem – nastavak dobre suradnje grañana i 
Vijeća  radi poboljšanja uvjeta življenja u MO Potok. 
 
U raspravi su sudjelovali: 

• Branka Božeglav, Krešimirova 34 
• Bolja suradnja s kontakt policajcem 
• Postavljanje svjetla na izlaz za pješake s parkirališta "Benčić" na ulicu N. Tesle 
• Izlaz s parkirališta "Benčić" na Krešimirovu ulicu 
• Sanacija rupa na parkiralištu "Benčić" 
• Nekvalitetno asfaltiranje pločnika u Krešimirovoj ulici ispred caffe bara "Voyager" i apoteke 

 
• Bruno Kopajtich, V. C. Emina 3 
• Uklanjanje stabla koje raste u dvorištu zgrade iznad cijevi glavne kanalizacije 
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• Jasna Sinko, R. K. Jeretova 7 
• Premalo kanti za otpad za Dječji vrtić "Potok" – smeće se odlaže okolo i širi neugodan miris 
• U parku J. Završnika nedostaje ograda, kao i tobogan za manju djecu 
• Parkovi se ne čiste dovoljno, nema ograñenog prostora za kućne ljubimce 

 
• Irena Perković-Cvijić 
• Čišćenje i održavanje parka dr. Vinka Frančiškovića 

 
Zaključak: 
 
• O navedenim problemima i prijedlozima raspravljat će se na sljedećoj sjednici Vijeća 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


