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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  25.02.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 38. SJEDNICE VMO POTOK 
 

38. sjednica VMO Potok održana je 25.02.2014. (utorak) 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 36. i  37. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2013. godinu.  
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Korištenje prostora MO Potok. 
4. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu. 
5. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2013. 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 sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Boom bar" J. Završnika bb za 

produljenje radnog vremena (do 06,00 sati) za dane 24. i 31. prosinca 2013. radi 
proslave Božića i Nove godine. Zbog kratkog roka, suglasnost je poslana u Odjel za 
poduzetništvo. 
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• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za gospodarenje imovinom 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 prihvaća dopis Rijeka Prometa u kojem se navodi da je nakon realizacije 
radova po prioritetima za 2013. godinu preostalo 10.630,063 kn. Traži se suglasnost  
prijedloga da se navedena sredstva utroše za nastavak sanacije nogostupa u 
Krešimirovoj ulici od kućnog broja 34 prema zapadu. Suglasnost je proslijeñena 
Rijeka Prometu. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Gota" Cambierieva 2d za 
produljenje radnog vremena  (do 03,00 sata) za dane 14. i 28. ožujka 2014. zbog 
organiziranja "Dana stomatologa", te proslave godišnjice caffe bara. Zbog kratkog 
roka, suglasnost je poslana u Odjel za poduzetništvo. 
 

AD 3 
 

Grad Rijeka je od 01.01.2014. postao obveznik PDV-a za obavljanje djelatnosti zakupa 
poslovnih i drugih prostora. Temeljem navedenog svim korisnicima koji plaćaju naknadu za 
privremeno i povremeno korištenje prostora, na cijenu najamnine i troškova grijanja 
obračunava se jedinstvena stopa PDV-a od 25%. Grad Rijeka (u ovom slučaju tajnik MO) je 
dužan izdati račun unutar kalendarskog mjeseca korištenja prostora. 
 
Zaključak: 
 
• Tajnica je obavijestila korisnike o navedenim promjenama, potrebno je uputiti nove 

zahtjeve za korištenje prostora. 
 
AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu 

kojom se potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. 
  

AD 5 
 

• 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 

 


