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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-17/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  10.10.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO POTOK 
 

13. sjednica VMO Potok održana je 10.10.2011. (ponedjeljak) 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 12. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Rasprava i donošenje Programa rada za 2012. godinu. 
3. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Boom bar", J. Završnika bb za 
produljenje radnog vremena (do 02,00 sata) za dan 1. listopada 2011. zbog proslave 
godišnjice lokala. Suglasnost je proslijeñena OGU za poduzetništvo. 

• Vijeće MO Potok je u prijedlozima komunalnih prioriteta za 2011. godinu navelo 
stavku: "Kompletno ureñenje istočnog nogostupa ulice Nikole Tesle - hortikulturno i 
grañevinski. OGU za komunalni sustav je definirao navedenu stavku kao: 
"Uklanjanje tri stabla topole i sadnja tri stabla crnike na istočnim nogostupu u ulici 
Nikole Tesle". Vijeće je uvažavajući stručnost djelatnika OGU za komunalni sustav iz 
područja hortikulture navedeni prijedlog usvojilo kao prioritet za 2011. godinu.  
Nakon sječe navedenih stabala topole kontaktirao nas je nezadovoljni grañanin s 
područja Potoka  (gdin Andrej Urem), a u petak 7.10.2011. izašao je i članak u 
„Novom listu“ s naslovom "Topole srušene, nitko ne zna zašto".  Vijeće je u 
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telefonskom kontaktu od OGU za komunalni sustav dobilo odgovor da su stabla 
bolesna, te ih je bilo potrebno ukloniti. Na njihovo mjesto zasadit će se nova stabla 
crnike. 
Temeljem navedenog Vijeće će zatražiti pismeno očitovanje Odjela za komunalni 
sustav, te dostavu kopije rješenja i materijala koji dokazuju svrsishodnost rušenja 
navedenih stabala. 

 
 
AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o Programu rada za sljedeću godinu. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je donijelo Program rada za 2012. godinu: 
• Samouprava: 

Bilten 
Doček Svetog Nikole 
Dan mjesnog odbora 
 

• Zdravstvo: 
akcije besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi 2 puta godišnje, te predavanja 
udruge "Zdravnica" u dogovoru s dr. Jelićem 
 

• Sport: 
sudjelovanje u sportskim natjecanjima mjesnih odbora povodom proslave Dana 
sv. Vida 

 
 
AD 3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


