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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  02.07.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 32. SJEDNICE VMO POTOK 
 

32. sjednica VMO Potok održana je 02.07.2013. (utorak) s početkom u 19:00 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 31. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za predstojeće aktivnosti u rujnu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice.  
3. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Predsjednik VMO g. Igor Vignjević upoznao je Vijeće s pripremama za prvi 
meñunarodni ženski košarkaški turnir kojeg organizira Košarkaški klub "Pleter" u 
suradnji s MO Potok. Dogovoreni su sastanci na nivou Grada, Županije i Ministarstva 
sporta RH koji bi Turnir financirali. Pripreme za Turnir su u tijeku, a zamišljen je na 
način da na njemu sudjeluju 4 ekipe (Hrvatska, Slovenija, BiH i Srbija). Uspješnom 
realizacijom Turnir bi postao tradicionalnog karaktera, a s vremenom bi obuhvatio i 
ekipe iz susjednih europskih zemalja. Inicijativa je krenula od kluba "Pleter" i 
mjesnog odbora Potok što bi značilo njihovu meñunarodnu promociju uz mogućnost 
donacija i sponzorstava, te daljnju promociju MO Potok. 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
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Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis – odgovor na prijavu komunalnih oštećenja na 

području MO Potok uočenih tijekom zajedničkog obilaska terena. Nakon uvida na 
terenu "VIK" će izvršiti radove na održavanju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje 
otpadnih voda u Krešimirovoj ulici kod KBC-a i kolodvora, sanirati vodovodna okna 
u Cambierievoj kod k. br. 2 i 4, ulici J. Završnika 5, Potok 1, na raskršću N. Cara i R. 
K. Jeretova, te okana kanalizacije u Krešimirovoj ulici kod k. br. 5   i nasuprot N. Cara 
11.   

 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je ponovno raspravljalo o učestalom otuñivanju klupa s područja Potoka i 

opravdanosti njihovog daljnjeg postavljanja. 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 postavljanje drvenih postamenata za 
sjedenje na zidu pored fontane.  
  

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


