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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-17/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  11.06.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO POTOK 
 

21. sjednica VMO Potok održana je 11.06.2012. (ponedjeljak) 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 
- Snježana Seršić, tajnica MO Potok 
 
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o aktivnostima u lipnju. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće prihvaća Izvješća o programima realiziranim u lipnju: 
a) Natjecanja mjesnih odbora povodom dana sv. Vida 
b) Druženje s grañanima "Pozdrav ljetu" 
 

Zaključak: 
1a)  

• 02.06.2012 na sportskim terenima Zamet održano je sportsko natjecanje mjesnih 
odbora. MO Potok sudjelovao je u disciplinama kartanje (briškula-trešeta) i boćanje. 
1b)  

• 08.06.2012. u dvorani MO Potok organizirano je druženje s grañanima Potoka – 
"Pozdrav ljetu". Gña Irena Perković Cvijić je izložila svoje radove (tapiserije, tepih i 
lutke), zatim su nastupili ženska klapa "Vongola" i muška klapa "Sinjali".  
 

AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Igor Vignjević informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
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Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva u kojem se navodi da je 

komunalni redar izvršio očevid na licu mjesta, u ulici N.Cara 3, te utvrdio da je tvrtka 
Simax d.o.o. preko puta ugostiteljskog objekta "Pop art" postavila terasu na javnoj 
zelenoj površini s koje je uklonila razno grmlje.  Postava terase je odreñena Planom 
lokacija kojeg je utvrdio Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem na koju lokaciju je i postavljena. Uvidom u evidenciju 
utvrñeno je da je stranka s Gradom Rijeka sklopila ugovor o privremenoj uporabi 
javne površine za postavu ugostiteljske terase na odreñeno vrijeme do 31. prosinca 
2012. godine. Stranka je odstupila od odobrenog plana lokacija na način da je sa 
sjeverozapadne strane javne zelene površine uklonila (ispilila) postojeću nisku 
dvorednu željeznu ogradu u dužini od 9,80 m te javnu zelenu površinu popločila kulir 
pločama. S obirom da je stranka u tom dijelu odstupila od propisanih uvjeta, 
naloženo joj je hitno vraćanje ograde na predviñeno mjesto i uklanjanje popločenja o 
čemu će izdati odgovarajuće rješenje. Komunalni redar će pratiti izvršenje naloženog 
i vraćanja ograde i uklanjanje popločenja. 

 
AD 3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 
 


