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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  27.03.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 28. SJEDNICE VMO POTOK 
 

28. sjednica VMO Potok održana je 27.03.2013. (srijeda) 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 27. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu 
kojom se potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. 
  

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

• Vijeće prihvaća poziv na suradnju kojeg je uputila Služba za sigurnost cestovnog 
prometa MUP-a. U dvorani MO Potok 11. travnja s početkom u 17 sati organizirat će 
se predavanje za populaciju starije životne dobi na kojem će policijski službenik u 
neposrednoj komunikaciji sa starijim osobama prenijeti korisne savjete i načine 
poželjnog ponašanja u prometu.  
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• Vijeće prihvaća informaciju o obilasku terena MO Potok koje će se izvršiti 10.04.2013.  
s ciljem utvrñivanja komunalnih oštećenja i komunalnog nereda. Obilasku će 
prisustvovati: tajnica MO, predsjednik MO, predstavnici Rijeka Prometa Zdenko 
Nikšić i Iva Čendak, predstavnici OGU za komunalni sustav Ivan Šimatović i 
komunalni redar Zoran Maraž.     

 
AD 3 
 

• Predsjednik VMO Igor Vignjević je posjetio Klub starijih osoba "Potok", dogovorena 
je suradnja i njihovo učestvovanje u programima od interesa za grañane starije 
životne dobi (zdravstvene akcije, predavanja i sl.).  

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za realizaciju programa "Pozdrav ljetu" – 
potrebno je pripremiti turnir u briškuli i trešeti i dogovoriti glazbenu suradnju 
učesnika u kulturnom dijelu programa – Alena Polića i ženske klape "Vongola". 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


