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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  05.10.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO POTOK 
 

2. sjednica VMO Potok održana je 05.10.2010. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama MO 
Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Anton Kasunić, član VMO 
- Lorena Vukelić 

Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Igor Vignjević, predsjednik VMO 
- Fabijan Tomić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Zbog izostanka predsjednika Vijeća Igor Vignjevića, sjednicu je vodio njegov zamjenik Relja Perić. 
 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Potok: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o realiziranim prioritetima u 2009. godini. 
2. Rasprava i Programu MO Potok za 2011. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojeno Izvješće o realiziranim prioritetima u 2009. 
godini. 

 
AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o programima koje će realizirati u sljedećoj godini.  
 

• Program iz područja zdravstva obuhvaća mjerenje tlaka i šećera u krvi 2 puta 
godišnje, predavanje udruge „Zdravnica“ o prevenciji i sprječavanju nastanka bolesti 
(alergija, pretilosti, osteoporoze i sl), te o prevenciji karcinoma debelog crijeva. 
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• Iz područja samouprave Vijeće će realizirati programe „Dan MO Potok“ i „Doček 
Djeda Božićnjaka“. 

 
AD 3 
 
Zamjenik predsjednika VMO g. Relja Perić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog Odjela za komunalni sustav da će se preostali iznos nakon 
realizacije prioriteta za 2010. godinu od 5.500,00 utrošiti na hortikulturne radove  
sadnju grmova u ulici Nikole Cara (uz zid bivše tvornice konopa) i sadnju dva stabla  
u ulici Potok (kod k. br. 1) 

 
• Vijeće je donijelo odluku da će se preostali iznos nakon realizacije prioriteta za 2010. 

godinu od 16.545,34 utrošiti na sanaciju neodgovarajuće ureñenih javnih površina na 
području MO Potok i to 
-  postavljanje tzv „ležećeg policajca“ u ulici J. Završnika (kod stepenica prema ulici 
   S. Vončine), te u ulici N. Cara prije križanja s ulicom R. K. Jeretova 
-  asfaltiranje pločnika kod Krešimirove 34 (od vatrogasaca do ulaza u bolnicu) 
 

• Vijeće prihvaća molbu caffe bara „Gota“ iz Cambierieve 2d za produljenje radnog 
vremena do 3,00 sata 29. listopada 2010. zbog organizirane zabave i proslave 
roñendana. Suglasnost će se uputiti Odjelu za poduzetništvo. 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
• Izvidom na terenu uočeno je da je šahta na kolniku ispred Krešimirove 5 udubljena , 

pa se prolaskom automobila, a naročito kamiona stvara velika buka. Tajnica će 
obavijestiti nadležne – KD “VIK” i tražiti hitnu sanaciju.  

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

Zapisničar : Zamjenik predsjednika VMO Potok: 
 

Lorena Vukelić Relja Perić 
 
 
 
 

         
                                                  


