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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  10.12.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 31. SJEDNICE VMO POTOK 
 

31. sjednica VMO Potok održana je 10.12.2009. (četvrtak) 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 30. sjednice VMO Potok. 
2. Informacija o upisnim područjima osnovnih škola. 
3. Obavijest o sudjelovanju Vijeća MO u radu Odbora za mjesnu samoupravu. 
4. Rasprava i utvrñivanje programa obilježavanja Dana MO. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika 30. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 
Nakon rasprave o upisnim područjima osnovnih škola jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća informaciju Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo prijedlozima 

upisnih područja osnovnih škola s popisom svih ulica i brojeva na području grada.   
• Prema prvom radnom prijedlogu djeca s područja MO Potok pohañat će sljedeće 

osnovne škole: 
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• OŠ „Podmurvice“ 
      Krešimirova (neparni brojevi od 1 do 13 i parni od 34 do 60), Cambierieva, Josipa 
      Završnika, Milana Butkovića, Nikole Cara, Nikole Tesle, Potok, R. K. Jeretova, Stane  
      Vončine, Trg kralja Tomislava, V.C. Emina i Z. Petranovića 
• OŠ „Brajda“ 
      Krešimirova (parni brojevi od 2 do 30) 
 

 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća obavijest Odbora za mjesnu samoupravu, koji uvodi praksu 

pozivanja predstavnika Vijeća mjesnih odbora na svoje redovite mjesečne sjednice, 
s ciljem bolje suradnje i informiranosti o radu mjesnih odbora.  

• Na svaku sjednicu pozvat će se predstavnici tri mjesna odbora po teritorijalnom 
principu. Ovoj temi bit će posvećena posebna točka dnevnog reda, a predstavnici 
VMO dobit će do 10 minuta za izlaganje, nakon čega će uslijediti rasprava, čiji  
zaključci se unose u zapisnik sjednice. Od predstavnika Vijeća MO očekuje se 
izlaganje na temu postojeće suradnje MO i institucija Grada Rijeke, eventualni 
problemi u funkcioniranju i prijedlozi za poboljšanje sustava mjesne samouprave.  

• Cilj zajedničkih sjednica je poboljšanje komunikacije, te ubrzavanje realizacije 
programa vijeća na način da Odbor izravno kontaktira nadležnu osobu ili postavi 
vijećničko pitanje na aktualnom satu Gradskog vijeća. 

 
AD 4 
 
Nakon rasprave o proslavi dana MO Potok jednoglasno je donesen sljedeći 
 

Zaključak: 
 
• Svečana sjednica i proslava Dana MO Potok održat će se 21. prosinca 2009.  
• Prema usvojenom programu „Dani MO Potok“ tajnica će kontaktirati sve sudionike u 

programu i organizirati sve što je potrebno za realizaciju programa. 
• Dogovoren je popis uzvanika kojima će se poslati pozivnice za svečanu sjednicu. 
• 17. prosinca od 10 do 12 sati u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa provest 

će se akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
• 21. prosinca u 18 sati održat će se svečana sjednica s domjenkom uz kulturno-

umjetnički program – nastup ženske klape „Vongola“ i gitaristički koncert. 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Relja Perić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice, te je uslijedila rasprava. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće nije suglasno sa zahtjevima caffe bar-a "Pop art" za produljenje radnog 

vremena do 06:00 h i to za termine 24., 25. i 31. prosinca 2009. godine, jer su se 
grañani obližnjih stambenih zgrada bunili zbog buke koja se stvarala u noćnim 
satima za prijašnjeg produljenja radnog vremena.  
  

• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev za 
postavljanje košarica za smeće i beloo vrećica za pse na prostoru ex kompleksa 
"Rikard Benčić". Navedeno će se izvršiti početkom 2010. godine. Traženo uklanjanje 
grana puzavca i bršljana uz ograñen prostor gdje teče potok obavit će se do ožujka 
2010. godine. 
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AD 6 
 
Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Relja Perić 
 
 
 
 

         
                                                  


