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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31.03.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO POTOK 
 

8. sjednica VMO Potok održana je 31.03.2011. (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 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o obilasku terena i utvrñivanju komunalnog nereda i oštećenja. 
2. Izvješće o daljnjem ureñenju dvorišta unutar zgrada N. Cara, R.K. Jeretova i Z. 

Petranovića. 
3. Razno. 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
8. marta 2011. godine izvršen je godišnji obilazak terena MO Potok kojem su prisustvovali  
predstavnici Rijeka Prometa, Odjela za komunalni sustav, Komunalno redarstvo, predsjednik VMO 
Potok Igor Vignjević, član vijeća MO Potok Marsel Gović, te tajnica Jelena Orban. 
Prilikom obilaska evidentirani su komunalni nered i oštećenja, te je napravljen zapisnik koji će se 
dostaviti odgovornima po nadležnosti. Uočeni su i razni nedostaci koji ne pripadaju ovoj kategoriji, 
ali Vijeće ih smatra bitnim, te će zatražiti njihovo rješavanje redovnim putem ili putem komunalnih 
prioriteta za sljedeću godinu. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o obilasku terena i utvrñivanju 
komunalnog nereda i oštećenja. 
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• 4 kante za otpad ispred zgrade N. Tesle 11 nalaze se na kolniku umjesto na pločniku 
– kontaktirat će se ovlašteni predstavnik zgrade i donijeti zajedničko rješenje.  

• Terasa caffe bara „Leopold“ uzurpirala je javni prostor – proširena je postavljanjem 
dodatnih stolova i povećanjem gabarita (čak iznad 2 parkirna mjesta za invalide). 
Gdin Vignjević će zatražiti provjeru usklañenosti objekta s odobrenom dozvolom.  

• Na križanju ulica N. Cara i R. K. Jeretova nalazi se parkiralište u privatnom vlasništvu 
salona namještaja „Mima“. Dio dvorišta iza zgrade N. Cara 5 (cca 20mx2m) je 
neureñen, pun smeća, grañevinskog materijala i sl. Potrebno je poslati upit o 
vlasništvu navedenog dijela, kako bi se mogle poduzeti mjere za sanaciju. 

• U prioritete za sljedeću godinu uvrstit će se veći zahvati : 
1. sanacija pločnika na križanju Krešimirove i N. Tesle jer se zadržava voda (od 

apoteke do kioska), te postavljanje stupića do raskršća s Cambierievom ulicom 
2. ureñenje nogostupa i postavljanje stupića u Krešimirovoj ulici preko puta Pošte 2 
3. postavljanje stupića na pločnik V.C. Emina od križanja s N. Cara do Z. 

Petranovića. 
 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević osvrnuo se na zaključke s prethodne sjednice o ureñenju 
zajedničkog dvorišta zgrada u ulici N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića. Prilikom zajedničkog 
obilaska terena postavljeno je pitanje održavanja navedenog prostora koji je u mješovitom 
vlasništvu Grada Rijeka i suvlasnika stanara. Odjel za komunalni sustav odgovorio je da za sada 
nema potrebe za intervencijom na stablima, ali se obvezuje da će pratiti stanje i ukoliko ne bude 
potrebno prije, orezivanje izvršiti u siječnju sljedeće godine. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o daljnjem ureñenju dvorišta 
unutar zgrada  N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića. 

• 21.04. s početkom u 18 sati održat će se sastanak s ovlaštenim predstavnicima 
suvlasnika stanova na kojem će gdin Milan Jokić i gña Dolores Cuculić iz Udruge 
suvlasnika stanova odgovarati na pitanja o pravima i obvezama stanara. 

 
 
AD 3 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog gdina Antona Kasunića da se Rijeka Prometu uputi 
požurnica, jer još nije započela sanacija pločnika ispred zgrade Krešimirova 5 
(prioritet iz 2010. godine). 

 
• Vijeće prihvaća prijedlog gdina Marsela Govića da je potrebno izvršiti sanaciju 

pločnika u Krešimirovoj ulici na kojem se zadržava voda (od caffe bara  „Voyager“ 
do kioska i apoteke), a zatim postaviti stupiće. Zahtjev će se realizirati sredstvima 
prioriteta za sljedeću godinu.  

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Jelena Orban Igor Vignjević 
 


