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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  17.12.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO POTOK 
 

25. sjednica VMO Potok održana je 17.12.2012. (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 Potok 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Potok 
 
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Financijskog plana za 2013. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
4. Predavanje dr. Jadranka Jelića na temu :"Jačanje imuniteta". 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2013. godinu.  

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za samoupravu u kojem se navodi način 

korištenja sredstava poticaja na donacije i mogućnost njihovog prebacivanja u 
sljedeću godinu.  

• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za samoupravu u kojem se navodi da mjesni 
odbori nisu registrirani za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti, te da su 
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vijećnici volonteri i vijeća ne mogu samostalno birati izvoñače radova. Procedura 
davanja koncesije odreñenom društvu, kao i odabir izvoñača definirani su zakonskim 
aktima. Vijeće ima mogućnost davati primjedbe na iznose troškova radova prilikom 
obrade prijedloga prioriteta, kao i pratiti izvoñenje radova i dobiti uvid u troškove 
radova u OGU za kom. sustav. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za urbanizam na prijedlog lokacija za pse. 
MO Potok je predložio lokaciju u prostoru bivšeg kompleksa Rikarda Benčića. S 
obzirom da je na tom području na snazi DPU područja „Benčić“ (Službene novine 
PGŽ broj 36/06), gdje je planirana gradnja/rekonstrukcija grañevina (javna i 
društvena, poslovna, mješovita, a jedina planirana javna zelena površina planirana je 
na području gdje se danas nalazi postojeća grañevina, koja će se tek ukloniti nakon 
realiziranja dijela Plana), na području MO Potok nije moguće predložiti niti jednu 
lokaciju za pse. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva na zahtjev MO Potok za 
uklanjanje vaza s terase caffe-bara "Leopold" koja više nije u funkciji. U odgovoru se 
navodi da je dat nalog za njihovo uklanjanje. Budući da je terasa u "Planu lokacija 
terasa" ne može se prenamijeniti u parkirna mjesta. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Gota" Cambierieva 2d za 
produljenje radnog vremena  (do 05,00 sati) za dan 24.12.2012. radi proslave 
Badnjaka. Suglasnost je poslana u Odjel za poduzetništvo. 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da je 
nužno hitno ukloniti drvoredno stablo jablana koje raste uz zid parkirališta ex 
"Rikard Benčić" u ulici N. Tesle. Stablo je jako oštećeno, te predstavlja opasnost od 
loma s nepredvidivim posljedicama. Uklonit će se ove zime, a na proljeće na isto 
mjesto posaditi hrast crniku. Ukoliko bude potrebno uklonit će se i dva jablana što 
rastu na drugoj strani ulice. 
 

AD 3 
 

Zaključak: 
 

• Dogovor za svečanu sjednicu – proslavu Dana MO Potok. 
 

AD 4 
 

• Dr. Jadranko Jelić održao je zanimljivo i poučno predavanje na temu: "Jačanje 
imuniteta" i poučio grañane kako se pravilnom prehranom oduprijeti raznim 
bolestima. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


