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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  24.04.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 39. SJEDNICE VMO POTOK 
 

39. sjednica VMO Potok održana je 24.04.2014. (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 38. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu.  

2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Izvješće sa sastanka koordinatora za natjecanja povodom dana sv. Vida. 
4. Pripreme za program "Pozdrav ljetu". 
5. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta grañana, predlagali svoje prioritete za 
2015. godinu, te donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 
 
      Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu su: 
 
1. Sanacija rubnika uz pločnik na istočnoj strani ulice Nikole Tesle (od autobusne 

stanice prema ulici Viktora Cara Emina). 
2. Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu (sjeverna granica mjesnog odbora 

Potok) omeñenim ulicama 1. maja i Frane Kresnika. 
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3. Postava klupe s naslonom na pločnik uz sjevernu stranu parka dr. Vinka 
Frančiškovića. 

4. Sanacija kolnika u ulici Nikole Cara preko puta kućnog broja 11 i pločnika uz zgradu 
Nikole Cara pored kućnog broja 8. 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće je uputilo suglasnost na molbu Rijeka Prometa za postavu stupića na 

zapadnom nogostupu Cambierieve ulice od ulaza u KBC do spoja s ulicom V. C. 
Emina, jer je zbog parkiranih vozila onemogućen pješački promet i sužen prometni 
trak. OGU za komunalni sustav je potvrdio realizaciju. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva na upit o sanaciji odrona 
stijena na adresi Potok 11 u kojem se navodi da je komunalni redar izvršio uviñaj, te 
stupio u kontakt s predstavnikom upravitelja zgrade F. Kresnika 24 koji ga je 
obavijestio da su prikupljene ponude izvoñača, te će radovi započeti u najkraće 
vrijeme. Odgovor je proslijeñen gñi Lončarek.   

AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Predsjednik VMO Potok Igor Vignjević, koji je i koordinator za sportska natjecanja 

mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida informirao je vijećnike o sastanku 
koordinatora održanom 7. travnja 2014. MO Potok će se natjecati  u igranju briškule i 
trešete i boćanju, a natjecanje se održava 31.05. na sportskim terenima na Zametu. 

AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je raspravljalo o realizaciji programa "Pozdrav ljetu" - u svibnju će se 

organizirati natjecanja u briškuli i trešeti u suradnji s caffe barom "Passage". 
Pobjednicima će se uručiti medalje na svečanoj proslavi početkom lipnja. U 
glazbenom dijelu programa će sudjelovati Alen Polić i ženska klapa "Vongola". 
  

AD 5 
 

• 11.04. na adresi Dolac 7b započeo je s radom Informativni centar za prevenciju 
kriminaliteta na području grada Rijeke. Namijenjen je svim grañanima koji mogu doći 
razgovarati s policijskim službenicima vezano za konkretne probleme u cilju 
pružanja savjeta i pomoći, te prevenciji neželjenih pojava. Održana je 15-minutna 
prezentacija kojoj su prisustvovali predsjednik i tajnica MO Potok, a 25.04. u 10 sati u 
prostoru Info centra Dolac 7b za grañane MO Potok  održat će se edukativno 
predavanje na temu: "Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela (teške 
krañe, provale, prijevare na kućnom pragu, razbojništva). 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


