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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  20.06.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 31. SJEDNICE VMO POTOK 
 

31. sjednica VMO Potok održana je 20.06.2013. (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 30. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o aktivnostima u lipnju. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice.  
3. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće prihvaća Izvješća o programima realiziranim u  lipnju: 
a)  Natjecanja mjesnih odbora povodom dana sv. Vida 
b)  "Pozdrav ljetu" 
 

Zaključak: 

1a)  
• 01.06.2013. na sportskim terenima Zamet održano je sportsko natjecanje mjesnih   

odbora. MO Potok sudjelovao je ove godine u svim disciplinama. U igranju briškule i 
trešete natjecali su se Marsel Gović i Robert Žibert – nažalost   zaustavljeni su u 1. 
krugu. Ekipa boćara u sastavu Anita Superina, Radojka Kljakić, Ivo Ćivić i Ivo Keser 
osvojila je 2. mjesto i srebrni pehar. Po prvi puta MO Potok je imao ekipu za 
povlačenje konopa i to žensku. U oštroj borbi protiv daleko jačih suparnika ostvarile 
su 2 pobjede. 

 
1b) 

• 25.05. u caffe baru "Passage" po prvi put je održan turnir u briškuli i trešeti.  
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 1. mjesto osvojili su Silvano Perčić i Jadranko Lučić 
             2. mjesto Edo Šegon i Željko Momčilović 

 3. mjesto Marsel Gović i Nikica Šljuka 
 Svi sudionici su dobili zahvalnice, a najbolje plasirani medalje i poklon pakete. 
 

• 07.06. u dvorani MO Potok organizirano je druženje s grañanima Potoka – "Pozdrav  
ljetu". U kulturno-umjetničkom programu sudjelovali su Alen Polić, ženska klapa 
"Vongola" i muška klapa "Sinjali".  

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

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća zahtjev 7 ovlaštenih predstavnika stanara iz ulica N. Tesle, M. 

Butkovića i Cambierieve ulice u kojem se traži parkiranje na svim označenim 
parkirnim mjestima na području MO Potok. Naime, Rijeka Promet je početkom 
godine uvjetovao stanarima izbor parkirnih mjesta tj. stanari su se morali odlučiti da 
li će koristiti parkiralište "Benčić" ili parkirna mjesta na ulicama Potoka (bez 
mogućnosti naknadne promjene). Dopis će se uputiti Rijeka Prometu.  

 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• S područja Potoka su otuñene 3 klupe (1 u parku dr. Vinka Frančiškovića i 2 na ulazu 

u KBC - prije rampe). Prijava je proslijeñena u OGU za kom. sustav i MUP. Budući da 
je prioritetima za 2013. godinu planirana postava još 2 klupe u park dr. Vinka 
Frančiškovića potrebno je uputiti dopis OGU za komunalni sustav, u kojem se traži 
učvršćivanje betonskim nosačima kako bi se onemogućila kraña ili treba dogovoriti 
zamjenski prioritet. Vijeće će na prvu sjednicu nakon ljetne stanke pozvati kontakt 
policajca kako bi dogovorili bolju suradnju na obostrano zadovoljstvo. 

• Zelenilo uz stepenice na kraju ulice Potok je u vrlo lošem zapuštenom stanju (grmlje 
je zaraslo u šikaru, kamen se urušava na stepenice, prostor se ne čisti i ne održava. 
Potrebno je uputiti dopis OGU za komunalni sustav. 

• Uočeno je sve veće onečišćenje parkova psećim izmetom, potrebno je uputiti zahtjev 
za postavljenje table sa zabranom za pse. 

• Predsjednik je informirao Vijeće o pripremama za meñunarodni ženski košarkaški 
turnir koji će se u organizaciji kluba "Pleter" i MO Potok a pod pokroviteljstvom 
Grada Rijeke održati u rujnu.  

• Predsjednik je informirao vijećnike o učestalim napadima sugrañana Potoka u kojima 
se spominju neistine o uklanjanju stabala topole. Temeljem navedenog potrebno je 
uputiti dopis gñi Maji Šoljaga, Nikole Tesle 5 u kojem se negira bila kakvo 
sudjelovanje mjesnog odbora, već je odluka o sječi stabala donešena i realizirana 
temeljem ocjene stručnih djelatnika OGU za komunalni sustav. 
  

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


