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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-17/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  16.12.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 36. SJEDNICE VMO POTOK 
 

36. sjednica VMO Potok održana je 16.12.2013. (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 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 35. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Donošenja Financijskog plana za 2014. 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 jednoglasno donijelo Financijski plan za 2014. godinu. 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće je suglasno s molbom gñe Danijele Pernjak za podršku inicijativi grupe 

grañana za ureñenje dvorišnog prostora oko Dječjeg vrtića "Potok" – "ZA IGRU S 
OSMJEHOM – sigurno igralište po mjeri djeteta -2“, koju namjeravaju realizirati u 
okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva. Zbog kratkoće vremena za prijavu 
projekta, VMO Potok je dostavilo dopis  - podršku projektu. 
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• Vijeće prihvaća na znanje dopis kojeg mu je uputio OGU za gospodarenje imovinom, 
a u kojem se definira vlasništvo okućnice zgrade F. Kresnika 24 (obrasla u samoniklu 
vegetaciju koja onemugaćava pristup ogradim kamenim zidovima) s koje se slijeva 
voda, odronjava kamenje i smeće na zgradu na adresi Potok 11. Suvlasnici navedene 
površine su je dužni sanirati u što kraćem roku. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Gota" Cambierieva 2d za 
produljenje radnog vremena  (do 04,00 sati) za dan 24. i 27. prosinca 2013. radi 
proslave Badnjaka i organiziranja roñendanske proslave. Zbog kratkog roka, 
suglasnost je poslana u Odjel za poduzetništvo.  

AD 3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


