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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  24.02.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO POTOK 
 

7. sjednica VMO Potok održana je 24.02.2011. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Igor Vignjević, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Jelena Orban 
- Voditeljica klape „Vongola“ Lidija Boras i 2 članice klape 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Dogovor o korištenju prostora ženske klape „Vongola“. 
2. Programske aktivnosti MO Potok za 2011. godinu. 
3. Izvješće s radnog sastanka ovlaštenih predstavnika zgrada N. Cara, R.K. Jeretova i Z. 

Petranovića. 
4. Održavanje zelenih površina na području MO Potok. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće MO Potok pozvalo je predstavnice ženske klape „Vongola“ koja koristi prostor MO Potok za 
održavanje probi na dogovor o budućoj suradnji. Voditeljica klape gña Lidija Boras izuzetno je 
zadovoljna prostorom i mogućnošću kontinuiranog održavanja probi. S navedenim su se složile i 
prisutne članice klape „Vongola“. Klapa je ostvarila mnoge uspjehe, te će dostaviti materijale za 
objavu na web stranici MO Potok, što bi im pomoglo u daljnjoj promociji.  Voditeljica klape izrazila 
je žaljenje zbog izostanka dogovorenog nastupa povodom proslave Dana MO Potok u prosincu 
2010. godine, zbog bolesti i opravdanog izostanka pojedinih članica klape. Dogovorena je daljnja 
suradnja i sudjelovanje u programskim aktivnostima Vijeća, uz mogućnost samostalnog koncerta.  
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Takoñer je dogovoreno da će uz žensku klapu „Vongola“ prostor koristiti i komorni mješoviti zbor 
„Vokalisti Liburnije“. 
 

Zaključak: 

• Vijeće prihvaća nastavak suradnje sa ženskom klapom „Vongola“, te će dogovoriti 
sudjelovanje povodom proslave Dana mjesnog odbora ili samostalni koncert. 

• Potrebno je dostaviti zahtjev za korištenje prostora za klapu „Vongola“ 
(ponedjeljkom), te „Vokaliste Liburnije“ (petkom). 

  
 
AD 2 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Programske aktivnosti za 2011. godinu. 
• Vijeće prima na znanje opaske Povjerenstva za ocjenu programa vijeća mjesnih 

odbora, te će ih uzeti u obzir prilikom izrade Programa za sljedeću godinu, kako bi 
bili još kvalitetniji. 

 
AD 3 
 
Temeljem zaključka prethodne sjednice, Vijeće je 14. veljače 2011. održalo sastanak s 
predstavnicima zgrada u ulici N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića (koje okružuju zajedničko 
dvorište), a odazvalo se 7 ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara. Tema sastanka bila je 
„Održavanje zelenih površina unutar dvorišta zgrada“. Dvorište je u mješovitom vlasništvu Grada 
Rijeke i suvlasnika stanara, te Grad ima obvezu pregledati raslinje i po potrebi izvršiti intervencije.  
Budući da tvrtka „Paros“ koja čisti i održava nisko raslinje unutar dvorišta nema tehničke 
mogućnosti za orezivanje grana drveća koje ulazi kroz prozore i balkone pojedinih stanara, 
dogovoreno je da će se navedeno tražiti putem Vijeća MO Potok. Takoñer je prisutan i problem s 
leglima komaraca, te je apelirano na grañane da pravovremeno uoče problem i jave Vijeću kako bi 
mogli tražiti intervenciju Dezinsekcije. Raspravljano je i o zajedničkoj problematici vezanoj za 
kanalizaciju i dimnjake, koja nije u nadležnosti mjesnog odbora. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće s radnog sastanka stanara.  
• Odjelu za komunalni sustav uputit će se zahtjev za pregled i orezivanje stabala 

unutar navedenog dvorišta. 
• U travnju će se organizirati predavanje Udruge stanara na temu „Problematika 

stanovanja  - prava i obveze stanara“. 
 

 
AD 4 
 
Temeljem zaključka prethodne točke nastavljena je rasprava o problematici održavnja zelenih 
površina na cijelom području MO Potok.  
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno donosi odluku o sazivanju radnog sastanka 
ovlaštenih predstavnika stanara uz čije se zgrade nalaze zelene površine kako bi se 
razmotrila mogućnost objedinjenog održavanja cjelokupnog zelenila na području MO 
Potok. 

 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
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• Vijeće prihvaća molbu vlasnika caffe bara „Gota“ za produljenje radnog vremena do 
04,00 sati za dan 26. veljače 2011. godine zbog proslave Dana stomatologa. Zbog 
kratkoće vremena za odgovor, a temeljem dosadašnjeg iskustva suglasnost je 
poslana Odjelu za poduzetništvo. 

 
• Vijeće prihvaća informaciju o planiranom obilasku terena MO Potok koje će se 

održati 08.03.2011. s početkom u 9 sati s ciljem utvrñivanja komunalnih oštećenja i 
nereda, o čemu će se napraviti zapisnik. U obilasku sudjeluju predstavnici Rijeka 
Prometa, Odjela za komunalni sustav i Komunalnog redarstva, te tajnica MO, a 
pridružit će im se predsjednik Vijeća MO Potok gdin Igor Vignjević, te vijećnici koji 
nemaju poslovnih obveza. 

 
AD 6 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Jelena Orban Igor Vignjević 
 


