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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  19.09.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 33. SJEDNICE VMO POTOK 
 

33. sjednica VMO Potok održana je 19.09.2013. (četvrtak) 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 32. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rebalans Financijskog plana za 2013. godinu. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture za 2012. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice.  
4. Rasprava o Programu rada za 2014. godinu. 
5. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave o realizaciji programa i utrošku novčanih sredstava, Vijeće je  
jednoglasno donijelo rebalans Financijskog plana za 2013. godinu. 
 

AD 2 
 

Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 
Potok 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 dopis Rijeka Prometa koji je uputio odgovor na zahtjev za 

bezuvjetan izbor i parkiranje na svim označenim parkirnim mjestima na području MO 
Potok. U njemu se navodi da je temeljem izvida zaključeno sljedeće: Vozila koja 
parkiraju na otvorenim parkiralištima mogu koristiti područje Zapada u cijelosti što je 
omeñeno ulicama F. La Guardia, ulicom Riva i Zadarskom. Dakle, korisnici područja 
Zapad svoja vozila osim obližnjih ulica mogu parkirati na cijelom području Potoka na 
kojem uvijek ima slobodnog mjesta. Udaljenost područja Potoka i područja 
parkirališta "Benčić" je podjednaka. Kraća zaustavljanja do 10 minuta Rijeka Promet 
će uvijek tolerirati radi potrebe dostave. Sukladno navedenom ne postoji opravdan 
razlog za udovoljenje zahtjevu MO da se istovremeno koriste otvorena i zatvorena 
parkirališta. Dopis će se proslijediti gñi Havliček. 

• Vijeće prihvaća na znanje negativan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 
postavljanje tabli "zabranjeno za pse" u parkovima na području MO Potok. U njemu 
se navodi da su table više puta postavljane na dječja igrališta i ostale javne površine, 
ali su bile brzo iščupane i uklonjene od strane nepoznatih osoba, te ih ne 
namjeravaju postavljati.  

 
AD 4 
 
Članovi Vijeća su upoznati s Uputama za izradu programa rada za 2014. godinu. Rok za predaju 
programa je 15. listopada 2013. godine. Povjerenstvo za ocjenu programa će (najkasnije do 20. 
studenog 2013. godine) izvijestiti Vijeća o prihvaćenim prijedlozima i odobrenim iznosima za 
pojedini program. Na osnovu povratne informacije od strane OGU za mjesnu samoupravu Vijeća 
su dužna najkasnije do 20. prosinca 2013. godine donijeti Program rada i Financijski plan za 2013. 
godinu. 
 

Zaključak: 
 
• Članovi Vijeća su raspravljali o aktivnostima u sljedećoj godini: 
• Od OGU za zdravstvo tražit će se financiranje akcija mjerenja tlaka i šećera i krvi, a 

organizirat će se i predavanje dr. Jelića. 
• Od OGU za samoupravu tražit će se financiranje programa "Pozdrav ljetu", "Dan MO" 

i "Doček sv. Nikole". 
• Od sportskih programa MO Potok će sudjelovati u natjecanjima povodom Dana sv. 

Vida u disciplinama briškula-trešeta i boćanje. 
• Konačan prijedlog Programa rada za 2014. godinu donijet će se na sljedećoj sjednici. 

 
AD 5 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


