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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  22.09.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO POTOK 
 

29. sjednica VMO Potok održana je 22.09.2009. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Relja Perić, predsjednik VMO 
- Danica Mirković-Vejvoda, zamjenica predsjednika VMO 
- Vladimir Rosić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Petra Ivaniš, članica VMO 
- Ivan Mezić, član VMO 
 
Predsjednik VMO je otvorio sjednicu i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice VMO Potok. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u 2008. godini. 
3. Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu. 
4. Utvrñivanje Programa rada vijeća za 2010. godinu. 
5. Izmjena i dopuna Odluke o načinu korištenja prostora MO. 
6. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
7. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika 28. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je usvojeno Izvješće o realiziranim prioritetima u 2008. 

godini. 
 
AD 3 
 

Zaključak: 
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• Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Rebalans Financijskog plana za 2009. 
godinu.  

• Usklañeni su troškovi koji su planirani sa stvarno nastalima do 30.09.2009.   
• Troškovi programa koji su planirani do kraja godine neće se mijenjati.  
 

AD 4 
 
Nakon rasprave o Programu rada vijeća za 2010. godinu jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaključak: 
• Vijeće je upoznato s uputstvima za izradu obrazaca prijava Programa rada za 2010. 

godinu, kao i rokovima za predaju pojedinih dijelova Programa. 
 

AD 5 
 
Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Odluke o načinu korištenja prostora MO  jednoglasno 
je donesen sljedeći 
 

Zaključak: 
• Vijeće je upoznato s navedenim promjenama i neće davati prijedloge, niti primjedbe 

na iste. 
 

AD 6 
 
Predsjednik VMO g. Relja Perić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice, te je uslijedila rasprava. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je tijekom svibnja uputilo sljedeće dopise: 
• požurnica Rijeka Prometu za uklanjanje betonskog spremnika za smeće ispred  

        Cambierieve 6 
• zahtjev Odjelu za kom. sustav za orezivanje grana drveća ispred Cambierieve 6 
• zahtjev Rijeka Prometu za sanaciju i ispravno postavljanje betonskih „gljiva“ na 

križanju Krešimirove i Cambierieve ulice. 
• požurnica Odjelu za urbanizam za očitovanje o imenovanju pješačkog prolaza 

izmeñu Cambierieve i ulice Nikole Tesle. 
 
• Vijeće prihvaća odgovor „Čistoće“ na zahtjev za premještanje kontejnera za smeće s 

ulaza u Dječji vrtić „Potok“, u kojem se navodi da su kontejneri cca 6m južno od 
ulaza u vrtić što je razumna udaljenost. Takoñer navode da im se u slučaju 
neovlaštenog pomicanja istih odmah javi na dežurni tel. 226-077. Kopija dopisa će se 
uputiti Dječjem vrtiću „Potok“. 

 
• Vijeće nije suglasno s molbom ovlaštene predstavnice zgrade R. K. Jeretova 1 gñe 

Mirande Tončinić za postavljanje zaštitnog zida – ograde (u visini 2-3 m) oko trafo 
stanice u dvorištu navedene zgrade. Vijeće smatra da je trafo stanica koja se tu 
nalazi dugi niz godina zaštićena i ne predstavlja opasnost za grañane. 

  
AD 7 
 
Vijeće je upoznato sa smjernicama usvojenim na Gradskom vijeću Grada Rijeke za mandatno 
razdoblje od 2009. do 2013. godine, koje se odnose na lokalnu samoupravu. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
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Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Relja Perić 
 
 
 
 

         
                                                  


