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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-17/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  02.12.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO POTOK 
 

4. sjednica VMO Potok održana je 02.12.2010. (četvrtak) 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 
- Nikola Uzelac, bivši vijećnik MO Potok 
- Lorena Vukelić 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava o pripremama za Dan MO i Doček Djeda Božićnjaka. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave o pripremama za Dan MO i Doček Djeda Božićnjaka jednoglasno je 
donesen  sljedeći zaključak: 

• Povodom obilježavanja Dana mjesnog odbora 16.12.2010. s početkom u 18 sati prim. 
dr. sc. Jadranko Jelić  iz udruge „Zdravnica“ održat će predavanje na temu 
„Prevencija osteoporoze i problema kralježnice“. Tajnica će napraviti plakate,  
polijepiti ih, ubaciti u sandučiće ovlaštenih predstavnika zgrada, a vijećnici i 
volonteri osobno animirati grañane kako bi prisustvovali u što većem broju.  

• Dan MO Potok obilježit će se svečanom sjednicom 20.12.2010 s početkom u 18 sati. 
• U kulturno-umjetničkom programu sudjelovat će gitarist Mario Šimunović i ženska 

klapa „Vongola“, a postavit će se i izložba grafika slikara Joška Eterovića (uz 
upozorenje autoru da Vijeće ne odgovara za eventualnu štetu ili otuñenje).  
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• Sastavljena je lista uzvanika i volontera koje će se osobno pozvati na proslavu. 
• Dogovorena je nabava za domjenak i poklone volonterima 
• Program „Doček Djeda Božićnjaka“ realizirat će se u dogovoru s MO Mlaka – djeca s 

Potoka prisustvovat će 05.12.2010. zajedničkoj proslavi u OŠ „Podmurvice“ – Teatar 
Kalvarija izvest će predstavu „Bugo i Jura“. 

• U dogovoru s Dječjim vrtićem „Potok“ organizirat će se dolazak Djeda Božićnjaka uz 
podjelu igračaka i slatkiša. 

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

• Vijeće prihvaća molbu gñe Danijele Živković iz ulice R.K. Jeretova 6 za podrezivanje 
ili otklanjanje samoniklog bjelogoričnog drva u vrtu na zapadnoj strani zgrade, jer 
potkopava zid uz ogradu. Tajnica će fotografirati i proslijediti zajedno sa zahtjevom i 
dopisom podrške Odjelu za komunalni sustav. 

 
• Vijeće prihvaća molbu vlasnika caffe bara „Gota“ za produljenje radnog vremena do 

05,00 sati za dane 17. i 24. prosinca 2010. godine zbog organiziranja Dana 
stomatologije studenata Medicinskog fakulteta i proslave Badnjaka, te će uputiti 
suglasnost Odjelu za poduzetništvo. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis kojeg je Odbor za komunalno gospodarstvo uputio 

svim Vijećima, a u kojem navodi da će uspostaviti komunikaciju sa svim mjesnim 
odborima u cilju zajedničkog rješavanja komunalnih problema na području grada i to 
na način da će organizirati sastanke s predstavnicima VMO. 

 
• Vijeće prihvaća negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev vlasnika caffe bara 

„Pop Art Club“ za premještaj postojeće terase s pločnika na 2 obilježena parkirna 
mjesta. U odgovoru se navodi da su stručne službe izvršile uvid u postojeće stanje i 
utvrdile kako trenutno postavljeni stolovi i stolice ne priječe prolaz pješacima. 
Takoñer upozoravaju na nedostatak parkinih mjesta i apeliraju na Vijeće da im uputi 
eventualne sugestije u vezi problematike parkiranja i povećanja broja parkirnih 
mjesta.  Kopija dopisa uputit će se vlasniku caffe bara „Pop Art Club“. 

 
AD 3 
 

Zaključak: 
• Vijeće će uputiti požurnicu Rijeka Prometu, jer još nisu započeti dogovoreni radovi 

na sanaciji pločnika ispred zgrade Krešimirova 5 (dopunski prioritet za 2010. 
godinu). 

• Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike s gdinom Nikolom Uzelcem, koji je bio član 
VMO Potok u 2 mandata, te će svojim iskustvom rado pomoći i sudjelovati u 
realizaciji predstojećih programa , a i ubuduće. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Lorena Vukelić Igor Vignjević 
       


