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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-17/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  01.07.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO POTOK 
 

1. sjednica VMO Potok održana je 01.07.2010. (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 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Zbog izostanka tajnice, ulogu zapisničara preuzeo je predsjednik Vijeća Igor Vignjević. 
 
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Pravila o radu MO Potok. 
2. Donošenje Poslovnika o radu VMO Potok 
3. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na žiro-računu 

mjesnog odbora. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno su donesena i usvojena Pravila o radu MO Potok. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen  i usvojen  Poslovnik o radu VMO Potok. 

AD 3 
 

Zaključak: 
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• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da su osobe ovlaštene za 
raspolaganje sredstvima na žiro-računu  i potpisivanja financijske dokumentacije MO 
Potok predsjednik Vijeća Igor Vignjević i zamjenik predsjednika Relja Perić. 

• Potrebno je u što kraćem roku Odjelu za financije dostaviti fotokopiju osobnih 
iskaznica, JMBG i OIB 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
• Na sljedećoj sjednici vijećnici će biti upoznati s predstojećim aktivnostima tj. 

Programom za 2010. godinu. Prema usvojenom Planu, svi programi odvijaju se u 
prosincu, što znači da Vijeće MO Potok nije imalo troškova i raspolaže svim 
predviñenim sredstvima.  

• Nakon ljetne pauze potrebno je osmisliti i napisati Program rada za 2011. godinu.  
• Potrebno je u što većoj mjeri u rad Vijeća uključiti volontere s područja Potoka. 
• HRT na temelju ugovora s Gradom Rijeka iz 2005. godine koristi dvoranu MO za 

službu naplate svake srijede od 16 do 18 sati. Plaćanje se vrši svaki mjesec temeljem 
Odluke o načinu korištenja prostora mjesne samouprave prema važećem cjeniku.  

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Igor Vignjević Igor Vignjević 
 
 
 
 

         
                                                  


