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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-17/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  11.06.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 40. SJEDNICE VMO POTOK 
 

40. sjednica VMO Potok održana je 11.06.2014. (srijeda) s početkom u 19:00 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 
 
Usvajanje zapisnika s 38. sjednice VMO Potok: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u svibnju i lipnju. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu. 
3. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je u svibnju i lipnju realiziralo sljedeće aktivnosti: 
 
a) Turnir u briškuli i trešeti 
b) Dani sv. Vida 
c) Pozdrav ljetu 
 

Zaključak: 
 

  
AD a) 

• 17.05 u dvorani MO Potok održan je drugi Turnir u briškuli i trešeti. Prijavilo se 16 
učesnika, natjecanje je započelo u 10 sati igrom u parovima. 1. mjesto osvojila je 
ekipa "MO Potok" (Robert Žibert i Marsel Gović), 2. mjesto "MO Kozala" (Edo Šegon i 
Željko Momčilović), a 3. "MO Mlaka – Giardin 1" (Ilija Radulović i Franjo Smolčić). Svi 
učesnici su dobili zahvalnice, a pobjednici medalje i prigodne nagrade. 
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AD b) 
• Ekipa MO Potok natjecala se u briškuli i trešeti, te boćanju. 

 
AD c) 

• 05.06. održan je kulturno-umjetnički program i druženje s grañanima pod nazivom 
"Pozdrav ljetu". Otvorena je izložba slika Dubravke Zaharija, a u glazbenom 
programu su sudjelovali Alen Polić i ansambl "Kaljina", te ženska klapa "Vongola". 
 

AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 

Potok za 2013. godinu.   
 

AD 3 
 

• Vijeće je zaprimilo dopis vlasnika caffe bara "Gota", Cambierieva 2d u kojem se nudi 
suradnja i učestvovanje u programima vijeća. Budući da je sadašnjem sazivu vijeća 
prestao mandat, s prijedlogom će se upoznati  novo vijeće nakon provedenih izbora 
u listopadu. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić Igor Vignjević 

 


