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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  20.11.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 35. SJEDNICE VMO POTOK 
 

35. sjednica VMO Potok održana je 20.11.2013. (srijeda) 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 34. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Potok za 2014. godinu.  
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Pripreme za programe u prosincu. 
4. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 

Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog ureñenja MO Potok za 2014. 
godinu i to: 
 
1. Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog broja 5 do kućnog broja 9     52.000,00 
2. Proširenje javne rasvjete u  Ulici Viktora Cara Emina kod kućnog broja  3              6.000,00 
3. Proširenje javne rasvjete na pješačkom prolazu u Ulici Nikole Tesle kod              14.000,00 
    kućnog broja 4                       
4. Postava tobogana za mlañu djecu na dječje igralište u Ulici Josipa Završnika       6.000,00 
                                                                                                                                          --------------- 
                                                                                                                                            78.000,00 
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 odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za sanaciju 

terena iznad zgrade Potok 11 s kojeg se odronjava kamenje. U odgovoru se navodi 
sljedeće:  "Nakon dobivene vlasničke dokumentacije i uvida na terenu utvrñeno je da 
se na parceli u Kresnikovoj 24 nalazi površina obrasla u samoniklu vegetaciju koja 
onemogućava pristup istoj kako bi se utvrdilo stvarno stanje ogradnih kamenih 
zidova. Mjestimično su vidljivi tragovi slijevanja vode, odrona kamenja i smeća. 
Budući da se radi o okućnici zgrade u privatnom vlasništvu, suvlasnici su dužni u 
što kraćem roku ukloniti samoniklu vegetaciju, a potom ako je potrebno poduzeti 
mjere za sanaciju ogradnih zidova.  
 

AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o programima koje će realizirati u prosincu - "Doček sv. Nikole" i "Dan MO".  
 

Zaključak: 
 
• U tijeku su prijave djece predškolskog uzrasta  s područja Potoka uz učešće od 20,00 

kn po djetetu. 01.12. u 11 sati u OŠ "Podmurvice" organizirat će se predstava Teatra 
Zvrk "Luda i novčić", uz dodjelu poklon paketa. 

• 28.11.2013. održat će se akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi .  
• 19. prosinca će se svečanom sjednicom obilježiti Dan MO Potok uz otvorenje izložbe 

slika gñe Dubravke Zaharija, nastup Alena Polića, te ženske klape "Vongola". 
 

AD 4 
 

• Predsjednik je informirao vijećnike da su izvršeni radovi Rijeka Prometa po 
komunalnim prioritetima za 2013. godinu – asfaltiranje pločnika u Krešimirovoj ulici 
ispred k. br. 28 i 30.  

• Za sljedeći tjedan planiran je početak radova na ureñenju dvorane MO Potok – 
izolacija i farbanje zidova, te sanacija sanitarnog čvora. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


