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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  18.04.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO POTOK 
 

4. sjednica VMO Potok održana je  18.04.2019. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Zoran Frković, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Emil Viola, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Leo Šamanić, zamjenik predsjednika VMO 
-     Alan Šustić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o prijedlozima sa sastanka s predstavnicima stanara. 
2. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u svibnju i lipnju. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
11.04. održan je sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Potoka radi upoznavanja i aktivnog 
uključivanja u rad mjesnog odbora s ciljem poboljšanja uvjeta i življenja na Potoku, te predlaganja 
prijedloga za komunalne prioritete u 2020. godini. Pozivu se odazvalo 12 građana koji su iznijeli 
sljedeću problematiku: 
 
- broj zgrada i povjerenika na području MO Potok 
- nedostaje parkirnih mjesta 
- nedostaje igralište (za košarku) 
- potrebno je orezati stabla oko javne rasvjete u ulici N. Tesle 
- potrebno je postaviti još neku spravu za igru na dječjem igralištu u ulici J. Završnika 
- nogostupi su prljavi, slabo se održavaju (ulica N. Cara) 
- koja je tonaža šlepera koji ulaze u ex. Benčić  
- stanari su međusobno izmjenjivali iskustva s održavanjem zgrada (sanacija fasada, 
  ugradnja liftova, korištenje sredstava spomeničke rente i sl.)    
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      Zaključak: 
 

• Prijedlozi iz domene redovnog održavanja proslijedit će se nadležnim gradskim 
odjelima i društvima, a o prijedlozima prioriteta će se raspravljati prilikom usvajanja 
Plana prioriteta MO Mlaka  za 2020. godinu.   

 
AD 2 
 
     Zaključak: 
 

• Vijeće je planiralo realizaciju programa “Pozdrav ljetu” na način da će se u subotu 
11. svibnja s početkom u 10 sati održati tradicionalni Turnir u briškuli i trešeti, a 
početkom lipnja će se organizirati druženje s građanima uz kulturno-umjetnički 
program uz izvođače po dogovoru.  

             
AD 3 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

• Vijeće je suglasno s pozivom VMO Školjić – Stari grad na suradnju s mjesnim 
odborima koji pokrivaju uži i malo širi centar grada, a imaju zajedničku problematiku 
(čistoća javno-prometnih površina, održavanje zelenih površina, upravljanje 
prometom u mirovanju i kretanju, upravljanje parkiralištima, javni red i mir, buka iz 
ugostiteljskih objekata i njihovo radno vrijeme, politika korištenja gradskih poslovnih 
prostora i sl.) i zajedničko nastupanje u rješavanju problema.   
 

• Vijeće je zatražilo od OGU za urbanizam dostavu studije geološkog ispitivanja terena 
za novoplaniranu građevinu u Cambierievoj ulici, no budući da je umjesto iste dobilo 
samo dopis vlasnika tvrtke „Obligo“ iz Zagreba koji na to pitanje nije odgovorio, 
Odjelu za urbanizam će se uputiti odgovor. 

 
• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za iscrtavanje još 2 

parkirna mjesta za invalide u Cambierievoj ulici. U njemu se navodi sljedeće: „Nakon 
izvida zaključeno je da u zoni oko bolnice nije potrebno dodatno označavati parkirna 
mjesta za invalide, jer je njihov broj u skladu s Pravilnikom o pristupačnosti tj. da se 
5% od ukupnog broja parkirnih mjesta odnosi na osobe s invaliditetom. Na 
navedenoj lokaciji ionako nedostaje redovnih parkirnih mjesta. Osobe koje posjeduju 
oznaku pristupačnosti mogu od Rijeka Plusa-a zatražiti kupnju povlaštene parkirne 
karte u iznosu od 40,00 kn kojom je dozvoljeno parkiranje na svim parkirnim  
mjestima. Svaka zloupotreba mjesta za invalide sankcionira se odvožnjom „pauk“ 
vozilom.“ Odgovor će se proslijediti gđi Emi Pustak iz ulice Nikole Tesle 1. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje sljedeći odgovor OGU za komunalni sustav: 

„Dio parkirališta u ulici J. Završnika bio je ranije predviđen za teretna vozila 
autoprijevoznika Grada Rijeke. Budući da je nedavno stupio na snagu novi Zakon o 
prijevozu u cestovnom prometu, ovo parkiralište je izgubilo svoju funkciju. Budući 
da na ovom području ionako nedostaje parkirnih mjesta (a dio je smanjen i zbog 
radova u Benčiću) Rijeka Promet će izraditi prometni projekt, te će se prostor 
prenamijeniti za parkiranje pod naplatom.“ 
 

• Vijeće prima na znanje sljedeći odgovor Čistoće na zahtjev za postavu spremnika za 
odvajanje stakla koji nedostaje na lokaciji N. Cara 1: 
„Po rješenju Komisije za privremene objekte OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, postoji samo trenutna rezervacija prostora za takvu 
namjenu na mikrolokalitetu Nikole Cara 1 i to za postavu posuda za preostali 
miješani komunalni  i odvojeno prikupljeni otpad.  
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KD Čistoća zbog velikog broja spremnika na lokalitetu kao i blizine ostalih lokaliteta 
za razvrstavanje, u ovom slučaju za staklo, a koji se nalaze kod Nikole Tesle 9 i 
Nikole Cara 9, nije postavljalo dodatne. Uz ovo, napominjemo da bi dodatna postava 
zahtijevala izuzimanje jednog parkirnog mjesta, te bi također zapriječila pješački 
koridor. Sukladno rješenju od strane Rijeka Prometa izvršena je postava stupića, no 
samo u zoni gdje spremnici smiju stajati.“ 
 

AD 4 
 

Zaključak: 
 
• MO Potok će sudjelovati na sportskim natjecanjima mjesnih odbora povodom dana 

sv. Vida u disciplini briškula-trešeta. Za koordinatora je izabran član vijeća Marsel 
Gović. Igre će se održati u subotu 01.06. na terenu Sportskog društva Zamet, Obitelji 
Sušanj 2. Do 30.04. potrebno je dostaviti imena i brojeve majica članova ekipe. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
        


