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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  04.11.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO POTOK 
 

3. sjednica VMO Potok održana je 04.11.2010. (četvrtak) 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 2. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta za 2011. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Rasprava o predstojećim aktivnostima do kraja godine. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojen konačan prijedlog prioriteta za 2011. godinu  
 
                                                                                                                                  82.000,00 
 
      1.  Proširenje javne rasvjete na južnoj strani parkirališta „Benčić“            55.000,00 
           uz ulicu N. Tesle i u parku s fontanom                                                       
      2.  Uklanjanje 3 stabla topole i sadnja 3 stabla crnike na istočnom           10.000,00 
           nogostupu u ulici N. Tesle 
      3.  Ureñenje oštećenih nogostupa u dogovoru s MO Potok                        17.000,00 
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AD 2 
 
Zamjenik predsjednika VMO g. Relja Perić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

• Vijeće prihvaća molbu vlasnika caffe bara „Pop art club“ iz ulice N. Cara 3a gdina 
Kristijana Kostešića za podršku zahtjevu za premještaj postojeće terase s nogostupa 
na 2 parkirna mjesta ispred navedenog objekta. Na ovaj način će se osloboditi 
nogostup i omogućiti siguran prolaz pješacima. Dopis podrške će se uputiti Odjelu 
za komunalni sustav i Rijeka Prometu. 

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

godinu od 16.545,34 utrošiti na asfaltiranje pločnika ispred zgrade Krešimirova 5 (od 
ulaza do kraja zgrade). 
 

• Vijeće prihvaća molbu za podršku inicijativi Dječjeg vrtića „Potok“ – „Za igru s 
osmjehom – sigurno igralište po mjeri djeteta“ kojom će se natjecati za ureñenje 
dvorišnog prostora u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva. 

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o aktivnostima i programima koje će realizirati  do kraja godine.  
 

• Do kraja godine Vijeće će realizirati programe „Dan MO Potok“ i  Doček Djeda 
Božićnjaka“. 

• Dan MO Potok obilježit će se svečanom sjednicom uz kulturno-umjetnički program, a 
prethodit će mu predavanje udruge „Zdravnica“ o osteoporozi. 

• O detaljima realizacije navedenih programa raspravljat će se na sljedećoj sjednici po 
povratku predsjednika Vijeća. 

 
AD 4 
 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Zamjenik predsjednika VMO Potok: 
 

Lorena Vukelić Relja Perić 
 
 
 
 

         
                                                  


