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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  07.05.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 30. SJEDNICE VMO POTOK 
 

30. sjednica VMO Potok održana je 07.05.2013. (utorak) 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" 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 29. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zaključcima sa sastanka s ovlaštenim predstavnicima stanara. 
2. Rasprava i i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne   

infrastrukture za 2014. godinu.. 
3. Pripreme za program "Pozdrav ljetu". 
4. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o prijedlozima ovlaštenih predstavnika stanara Potoka i donijelo sljedeći  
 

Zaključak: 

• Vijeće će kontaktirati kontakt policajca i dogovoriti sastanak, češću ophodnju i 
dostupnost na terenu. 

• Prijedlozi grañana za zahvate u okviru redovnog održavanja će se proslijediti 
nadležnim gradskim odjelima. 

• Prijedlozi za koje su potrebna veća financijska sredstva će se uvrstiti u prioritete za 
sljedeću godinu. 
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AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta grañana, predlagali svoje prioritete za 
2014. godinu, te donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 
 
      Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu su: 

 
1. Proširenje javne rasvjete u ulici Viktora Cara Emina od kućnog broja 3 prema 

dvorištu. 
2. Proširenje javne rasvjete u ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 4 na pješačkom izlazu 

s parkirališta "Benčić". 
3. Postavljanje tobogana za mlañu djecu na dječje igralište u ulici Josipa Završnika. 
4. Sanacija nogostupa u ulici Nikole Tesle od kućnog broja 5 do kućnog broja 9. 
5. Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 34 prema zapadu. 
 

AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o pripremama za program "Pozdrav ljetu", te je u dogovoru s vlasnikom caffe 
bara "Passage" gdinom Željkom Šljukom zaključeno sljedeće: 
 

Zaključak: 
 
• Turnir u briškuli i trešeti će se održati u subotu 25. svibnja, (a u slučaju velikog broja 

prijavljenih i 26. svibnja) u caffe baru "Passage". 
• Svim učesnicima će se uručiti zahvalnice, a 3 najbolje plasirana para nagradit će se 

medaljama i prigodnim poklon paketima.  
• Vlasnik caffe bara gdin Željko Šljuka će sponzorirati popularnim cijenama pića za 

natjecatelje. 
• 07.06. će se održati svečana proslava i druženje s grañanima. U glazbenom dijelu 

programa sudjeluju Alen Polić, ženska klapa "Vongola" i muška klapa "Sinjali".  
 

AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Temeljem zamolbe Hrvatskog ženskog košarkaškog kluba "Pleter" za zajedničku 

organizaciju meñunarodnog košarkaškog turnira, predsjednik VMO Potok Igor 
Vignjević se sastao s pročelnikom OGU za sport i tehničku kulturu Veljkom 
Karabaićem. S obzirom da MO Potok do sada nije imao aktivnosti iz područja sporta 
inicijativa je podržana kao hvale vrijedna, a ima značaj i za Grad Rijeku. Želja je 
organizatora da postane tradicionalna. Nositelj organizacije je klub "Pleter", a VMO 
Potok bi se uključio u njenu promociju. Ako klub uspije pronaći sponzore i dovoljna 
financijska sredstva za realizaciju Turnira, OGU za sport i tehničku kulturu će 
osigurati logistiku, te dati potporu u sljedećoj i narednim godinama.  

• Gdin Željko Šljuka objasnio je vijećnicima na koji način bi se ova hvale vrijedna ideja 
mogla uspješno realizirati na obostrano zadovoljstvo i promociju lokalne zajednice, 
uz veliku medijsku popraćenost Košarkaškog kluba "Pleter" i MO Potok.  

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


