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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  30.01.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO POTOK 
 

16. sjednica VMO Potok održana je 30.01.2012. (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 14. i 15. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO Potok za 2011. godinu. 
2. Donošenje Financijskog plana za 2012. godinu  
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja godišnje Izvješće o radu za 2011. godinu.  
 

 
AD 2 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2012. godinu.  
 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
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Zaključak: 
• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor Rijeka Prometa - ispod zgrade 

Cambierieva 4 postavit će se 2 demontažna stupića kako bi se omogućila nesmetana 
pješačka komunikacija. Odgovor je proslijeñen ovlaštenom predstavniku zgrade 
gdinu Vinku Šušiću, ali se dopis vratio s oznakom "primatelj nepoznat".  

• Vijeće prihvaća dopis HRT-a - otkaz zakupa dvorane MO Potok zbog nedostatka 
poslovnog interesa za korištenje spomenutog prostora od 1.02.2012. godine. 

• U parku dr. Vinka Frančiškovića je uništen dio svjetiljki (konstrukcije), pa je potrebno 
uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav da ih zamijene ispravnima.  

 
AD 4 
 

• Vijeće je odlučilo proširiti suradnju sa susjednim mjesnim odborom Brajda-Dolac. 
Sljedeća sjednica održat će se u proširenom sastavu i na nju će se pozvati članovi 
VMO Brajda-Dolac kako bi zajedničkim snagama lakše i učinkovitije rješavali 
zajedničke komunalne probleme. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


