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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-17/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  27.01.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 6. SJEDNICE VMO POTOK 
 

6. sjednica VMO Potok održana je 27.01.2011. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Igor Vignjević, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 4. i 5. svečane  sjednice VMO Potok: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio uvrštenje točke „Donošenje Financijskog plana za 
2011. godinu“ u sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO Potok za 2010. godinu. 
2. Usvajanje Programa rada za 2011. godinu. 
3. Donošenje Financijskog plana za 2011. godinu. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja godišnje Izvješće o radu za 2010. godinu.  

 
AD 2 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je donesen Program rada VMO Potok 2011. godinu: 
• Dan MO Potok 
• Doček Djeda Božićnjaka 
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AD 3 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno donosi Financijski plan za 2011. godinu.  

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Odbora za komunalno gospodarstvo na dopis u 
kojim se Vijeće očitovalo o komunalnoj problematici na svom podučju. U odgovoru 
se navodi da se zbog nedostatka financijskih sredstava ne može povećati učestalost 
čišćenja javnih površina. Pojačat će nadzor kako bi osigurali da „Čistoća“ provodi 
usvojeni program čišćenja. Takoñer se navodi da će se košarice za otpatke, 
uključujući i one opremljene vrećicama za skupljanje psećeg izmeta postavljati 
sukladno financijskim mogućnostima, pa traže da im se po mogućnosti dostavi 
lokacija za njihovo postavljanje.  

 
• Vijeće prihvaća odgovor Odjela za komunalni sustav na dopis kojim se tražilo 

uklanjanje drveta u dvorištu R. K. Jeretova. Drvo se neće uklanjati, već će ga orezati 
do ožujka 2011. godine. Pratiti će stanje i po potrebi intervenirati. Kopija dopisa 
uputit će se gñi Danijeli Živković koja je tražila navedenu intervenciju. 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
• Predsjednik Vijeća gdin Igor Vignjević predložio je da se ženskoj klapi „Vongola“ 

uputi dopis u kojem će se ukazati na propust – nesudjelovanje u programu povodom 
Dana MO Potok. Temeljem ugovora klapa besplatno koristi prostor MO Potok za 
probe, a zauzvrat sudjeluju u programu rada Vijeća. Prijedlog je jednoglasno 
prihvaćen, a voditeljicu klape „Vongola“ pozvat će se na sljedeću sjednicu  i 
dogovoriti uvjete  buduće suradnje. 

 
• Osvjetljenje u parku dr. Vinka Frančiškovića je nedostatno, tj. pregorilo je nekoliko 

rasvjetnih tijela. Potrebno je od Energa zatražiti njihovu zamjenu po mogućnosti 
jačim žaruljama, kako bi ovaj prostor bio sigurniji i bolje osvijetljen u noćnim satima. 

 
• Tajnica MO će telefonski provjeriti u Rijeka Prometu kada će se realizirati prioritet iz 

2010. godine – asfaltiranje pločnika ispred zgrade Krešimirova 5, uz napomenu da se 
pri početku radova obavezno moraju javiti u tajništvo MO. 

 
• Potrebno je uputiti poziv ovlaštenim predstavnicima zgrada N. Cara, R. K. Jeretova i 

Z. Petranovića (koje okružuju dvorište) na radni sastanak koji će se održati 14. 
veljače 2011. godine u dvorani MO Potok s početkom u 18 sati. Tema sastanka je 
održavanje zelene površine unutar navedenog dvorišta. O zaključcima sastanka 
Vijeće će raspravljati na sljedećoj sjednici. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Jelena Orban Igor Vignjević 
 


