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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  17.10.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 34. SJEDNICE VMO POTOK 
 

34. sjednica VMO Potok održana je 17.10.2013. (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 33. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice.  
2. Rasprava i donošenje Programa rada za 2014. godinu. 
3. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za komunalni sustav u kojem se navodi  da  je 

uvidom na terenu uočeno da je stablo crnike ispred novootvorene trgovine 
"Konzum" d.d. u ulici N. Tesle kod k. br. 5 jako oštećeno automobilima koji se 
parkiraju na nogostup i duž kolnika. Kako bi se isto spasilo od daljnjih oštećenja 
presaditi će se u Park Mlaka. Na suprotnoj strani ceste će se u nogostupu otvoriti 
drvoredno mjesto i posaditi novo stablo. Posao će financirati Konzum d.d. Takoñer 
će se tijekom slijedeće godine, ukoliko bude moguće obzirom na podzemne 
instalacije i razmak meñu stablima, na istoj strani ulice otvoriti još dva drvoredna 
mjesta u koja će se posaditi hrast crnika. 

• Vijeće je zaprimilo dopis i fotografije gñe Ivane Lončarek s molbom za sanaciju 
stijene iznad zgrade Potok 11. Za vrijeme kiša jake oborinske vode se slijevaju i 
odronjavaju kamenje što ugrožava ljude i zgradu ispod stijena, jer ne postoji zaštitna 
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ograda. Dopis s fotografijama će se proslijediti u OGU za komunalni sustav i 
Komunalnom redarstvu. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za sljedeću godinu: 

1. Zdravstvo  - Mjerenja tlaka i šećera u krvi i predavanje o zdravstvenim temama 
2. Samouprava – Pozdrav ljetu 
3. Samouprava - Doček svetog Nikole 
4. Samouprava – Dan MO 

 
AD 3 
 

• Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima u prosincu. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


