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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  22.05.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO POTOK 
 

20. sjednica VMO Potok održana je 22.05.2012. (ponedjeljak) 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 
- Irena Perković Cvijić 
- Zdenka Žibert 
- Snježana Seršić, tajnica MO Potok 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Relja Perić, zamjenik predsjednika VMO Potok (neopravdano) 
 
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Završne pripreme za Dane sv. Vida. 
3. Pripreme za druženje s grañanima Potoka – "Pozdrav ljetu". 
4. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
  

• Vijeće prima na znanje odgovor Komunalnog redarstva na dopis vezan za 
neureñenost i zapuštenost terase caffe bara "Leopold" – dat je nalog da se prema 
novom zakupniku poduzmu mjere da se terasa očisti od nereda ili da se oprema 
terase ukloni ako novi zakupnik nije zainteresiran za obnavljanje ugovora.  Uvidom 
na terenu primijećeno je da je terasa očišćena. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Komunalnog redarstva na upit temeljem dojave gñe 
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Ingrid Marinkov, N. Cara 5 – da su 10.05. oko 18 h 2 osobe ispilile i uklonile dio 
ograde ispred caffe bara "Pop art", izrezale nisko zelenilo, nasule šljunak i postavile 
par stolova i stolica, te žutom bojom precrtale parkirna mjesta. Komunalni redar će  
izvršiti očevid i naknadno izvijestiti o poduzetim radnjama. 

 
• Vijeće prima na znanje pozitivan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev Vijeća 

MO Potok za postavljanje 3 klupe s naslonom na pločnik sjeverne strane parka dr. 
Vinka Frančiškovića. Postavit će 1 klupu (tipa "Barok"), a preostale 2 će se realizirati 
putem Plana i sredstava prioriteta MO Potok za 2013. godinu.   

 
AD 2 
 
Član Vijeća gdin Marsel Gović prisustvovao je 07.05. sastanku koordinatora mjesnih odbora za 
sportska natjecanja povodom Dana sv. Vida na kojem su izvučeni parovi.  
 

• Ekipa MO Potok natjecat će se u kartanju (briškuli-trešeti) s MO Srdoči. 
• Ekipa MO Potok u boćanju natjecat će se s ekipom MO Podvežica. 
• Tajnica će koordinatoru dostaviti bonove za topli obrok i piće, te majice. 
 

AD 3 
 

• Vijeće je odlučilo 08.06.2012. s početkom u 18 sati organizirati druženje s grañanima 
Potoka – "Pozdrav ljetu". 

• Predsjednik je upoznao Vijeće s radom gñe Irene Perković Cvijić, te je dogovorena 
postava izložbe njezinih tapiserija, tepiha i dviju lutki. 

• Predstavnica ženske klpe "Vongola" gña Zdenka Žibert najavila je nastup klape, kojoj 
će se pridružiti i članovi muške klape, te gitarist. 

 
AD 4 
 

• Potrebno je uputiti zahtjev OGU za urbanizam i komunalnom redarstvu za provjeru 
da li je terase caffe bara "Leopold" na križanju ulica N. Cara i V.C. Emina postavljena 
u skladu s Planom lokacija terasa. 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


