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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  01.04.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 34. SJEDNICE VMO POTOK 
 

34. sjednica VMO Potok održana je 01.04.2010. (četvrtak) 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. 
 
Usvajanje zapisnika s 33. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Financijskog plana za 2010. godinu. 
2. Donošenje Plana aktivnosti za 2010. godinu. 
3. Rasprava i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 

za 2011. godinu. 
4. Ponuda predavanja Udruge za razvoj ekologije i energetike. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2010. godinu. Prihodi i 
rashodi su napravljeni na osnovu usvojenog Programa rada za 2010. godinu. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donijet i usvojen Plan aktivnosti za 2010. godinu koji 

se temelji na usvojenim programima i Financijskom planu za 2010. godinu. 
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AD 3 
 
Vijeće MO Potok zaprimilo je nekoliko prijedloga grañana za uvrštenje u prioritete održavanja za 
2011. godinu. Nakon rasprave utvrñena ja lista prioriteta. 
 

Zaključak: 
• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu su: 

-       Osvjetljavanje parkirališta "Benčić" – južna strana uz ulicu Nikole Tesle i parka s  
             fontanom 
-       Sanacija pokosa i pristupnog puta u meñuprostor ulica Potok i 1. maja izmeñu 
            zgrada k. br. 20 i 22 (iznad skloništa) 
-       Komletno ureñenje istočnog nogostupa ulice Nikole Tesle – hortikulturalno i  
            grañevinski 
-       Ureñenje oštećenih nogostupa (u dogovoru s mjesnim odborom) 
 
AD 4 
 
Udruga za razvoj ekologije i energetike ponudila je održavanje edukativnih predavanja o 
racionalnom i sigurnom korištenju električne energije i plina u širokoj potrošnji, protupožarnoj 
zaštiti, sredstvima za gašenje u stambenim zgradama i usporednim cijenama pojedinih 
energenata. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se radi o korisnim predavanjima za 

grañane, no budući da Vijeću uskoro ističe mandat, eventualnu realizaciju će 
provesti sljedeći saziv. 

 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Relja Perić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća molbu koju je uputio "PIK" Rijeka, Krešimirova 26 za rješavanje 

problema konstantnog nepropisnog parkiranja na glavni ulaz/izlaz. Dopis je 
proslijeñen Rijeka Prometu, koji će iscrtati horizontalnu oznaku zabrane 
zaustavljanja i parkiranja.  

• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev za 
orezivanje drveća u ulici Nikole Tesle. Radovi će biti izvršeni tijekom travnja. 

• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev za sanaciju 
klupe u parku J. Završnika, kao i dviju klupa u dvorištu izmeñu ulica Z. Petranovića i 
N. Cara. Dat je nalog izvoñaču za sanaciju. 

• Vijeće prihvaća pozitivno mišljenje "Energa" o potrebi osvjetljavanja parkirališta 
"Benčić" putem komunalnih prioriteta za sljedeću godinu. 

• Vijeće prihvaća negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za očitovanje o 
mogućnosti skretanja ulijevo na izlazu s parkirališta "Benčić". U obrazloženju se 
navodi da bi se na taj način u velikoj mjeri ometao ionako gust promet u ulici V.C. 
Emina, a što bi rezultiralo i povremenim potpunim blokiranjem izlaza s parkirališta. 

• Vijeće prihvaća zahtjev Rijeka Prometa za hitnim očitovanjem o prijedlogu dodatnih 
lokacija po prioritetima za 2009. godinu. Preostala sredstva će se utrošiti na sanaciju 
kolnika izmeñu Cambierieve i ulice Nikole Tesle. 

• Vijeće prihvaća molbu gdina Vladimira Ivančevića iz Društva za zaštitu potrošača 
Istre za besplatno korištenje dvorane MO Potok dva puta mjesečno po  3 sata za 
davanje savjeta i naputaka oštećenim potrošačima od strane educiranih savjetnika. 
Udruga djeluje u Puli, a pokriva i Primorsko-goransku županiju, te želi pružiti 
mogućnost potrošačima s našeg područja da zaštite svoja prava. 
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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 
 
 
 
 

         
                                                  


