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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-10 
Rijeka,  17.05.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO POTOK 
 

5. sjednica VMO Potok održana je  17.05.2019. (petak) s početkom u 18:00 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. Odgovornost zamjenika predsjednika VMO Potok Lea Šamanića. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Rasprava i donošenje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  
4. Pripreme za program "Pozdrav ljetu". 
5. Razno. 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
       Zaključak: 
 

• Budući da zamjenik predsjednika VMO Potok gdin Leo Šamanić nakon 
Konstituirajuće sjednice koja je održana 18.12.2018. nije prisustvovao niti jednoj 
sjednici (od 5 održanih), niti odgovara na pozive i mail-ove Vijeće će uputiti dopis 
predsjedniku GO SDP gdinu Marku Filipoviću u kojem će zatražiti zamjenu s liste 
kako bi Vijeće MO Potok moglo normalno funkcionirati.   

             
AD 2 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
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• Vijeće je proslijedilo upit gdina Davora Ažića, Nikole Tesle 5 koji se odnosi na 
nezadovoljstvo situacijom koja je nastala zbog zatvaranja parkirališta Benčić  
nadležnom Rijeka Plusu. U odgovoru je dostavljen popis ulica u kojima se može 
koristiti parkirna karta koja je vrijedila za parkiralište Benčić.    
 

• Vijeće je zaprimilo upit gdina Ivana Gračanina o načinu na koji se može dokazati da 
je parkirna karta koja je vrijedila za Benčić plaćena i vrijedi za parkiranje na 
odobrenim zamjenskim lokacijama. MO Potok je uputio dopis Rijeka Plusu da se 
pronađe rješenje za probleme s parkingom za vrijeme zatvaranja parkirališta Benčić, 
te zatražio odgovor na prethodno pitanje. U odgovoru se navodi da se kontrola vrši 
po registarskoj oznaci koje koristi parkirno mjesto pod naplatom na način da je    
ukoliko korisnik ima važeću pretplatu, kontroloru to vidljivo na uređaju. Odgovor je 
proslijeđen gdinu Gračaninu i stavljen na oglasnu ploču.  

 
• Vijeće je zaprimilo upit gđe Anje Šustić-Kiseljak vezano za vrijeme izvođenja radova  

na području Benčić, te za uklanjanje smeća koje se skuplja na istom. Dopis je 
proslijeđen nadležnima, a odgovoreno je sljedeće:                              
„Izvođač radova je GP Krk koji određuje dinamiku i slijed radova na području 
Benčića. Na lokalitetu je ostao samo jedan spremnik u najmu Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti koji je isključivo njima na raspolaganju. Na lokaciji se neće 
zadržavati spremnik za građanstvo radi sigurnosti, s obzirom da se radi o 
građevinskoj zoni“. Odgovor je proslijeđen gđi Šustić-Kiseljak. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje sljedeći odgovor Rijeka Prometa: „Zahtjev za označavanje 

dodatnog pješačkog prijelaza u ulici J. Završnika na spoju s ulicom Potok smatramo 
opravdanim, te će se po dobivanju suglasnosti pristupiti označavanju. Što se tiče 
zahtjeva za uklanjanje usporivača ispred zgrade N. Cara 9 i postavljanje novog kod 
dječjeg parka, postava je izvršena na zahtjev prethodnog saziva vijeća, a za 
uklanjanje i postavu novih usporivača je potrebno osigurati sredstva u prijedlogu 
komunalnih prioriteta MO Potok za 2020. godinu“. 
 

• Vijeće prima na znanje sljedeći odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 
orezivanje stabala s obje strane ulice Nikole Tesle: „Obavili smo uvid u stanje na 
terenu i Izvođač (KD „Čistoća“) je dobio nalog da tijekom proljeća, oreže stabla na 
mjestima gdje zaklanjaju rasvjetu.  
Budući da je javna rasvjeta u ulici Nikole Tesle postavljena duboko unutar grana 
stabala, te bi ih se trebalo jako posjeći da bi se postigla vidljivost, od nadležnog 
Energa će se zatražiti tehničko rješenje da se na postojećim stupovima rasvjete 
prema sredini ulice postave produženi krajevi s rasvjetnim tijelom kako se ne bi 
uništavalo ovo malo zelenila što je ostalo na Potoku. 
 

• Vijeće je zaprimilo molbu ovlaštenog predstavnika zgrade Krešimirova 36 gdina 
Vedrana Konjhodžić za rješavanje problema prilaza kontejnerima za smeće na 
uglu Krešimirove i Cambierieve ulice. Na toj poziciji postavljeno je 5 betonskih 
„gljiva“ da se spriječi parkiranje, ali prije nego se beton stvrdnuo netko ih je 
odgurao. Na molbu stanara gljive su ponovo vraćene na pločnik i učvršćene, ali se 
preko noći ponovila situacija. Budući da je u zgradi većinom starija populacija 
otežan im je siguran prilaz kontejnerima za smeće, pa moli za konačno rješenje  
postavu prepreka – metalne niske ograda ili fiksiranje brzo vezujućim betonom 
kako ih se ne bi micalo. Molba će se proslijediti Rijeka Prometu. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev MO Potok za 
hitno rješenje problema nedostatka parkirnih mjesta za građane Potoka u kojem se 
navodi sljedeće: „Rijeka Plus je u suradnji s Gradom Rijekom i Rijeka Prometom 
inicirao žurni postupak donošenja rješenja o proširenju parkirnih kapaciteta 
navedenog područja. U tijeku je operativni proces snimanja cjelokupnog područja 
kako bi se pronašlo adekvatno rješenje o kojem ćete biti pravovremeno obaviješteni.  
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Zasad se kao alternativno rješenje koristi parkiralište HŽ Žabica koje raspolaže sa 
175 mjesta. Korisnicima parkirališta „Benčić“ omogućeno je parkiranje na 
parkiralištima područja Zapad (osim ex. Graciani). 
Odgovor je proslijeđen građanima koji su se pojedinačno obraćali mjesnom odboru 
na tu tematiku. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Odjela za gospodarenje zemljištem na zahtjev MO 
Potok za novim prostorom za rad u kojem se navodi da Grad Rijeka trenutno nema 
slobodan adekvatan poslovni prostor na području MO Potok, te će ukoliko do njega 
dođe odmah izvijestiti MO. 
 

• Aleksandar Stančin uputio je prijedlog za izradu 1000-1500 letaka za edukaciju 
građana na temu zatvaranja kontejnera za smeće i nehranjenja galebova koji su se 
naselili po krovovima na cijelom Potoku.   
Vijeće smatra da se time ne bi riješio problem, već bi Grad morao poduzeti mjere za 
smanjenje broja galebova koji se nekontrolirano množe jer nemaju prirodnog 
neprijatelja  i postaju opasni, ali na način da se ne ubijaju, već da se primijeni 
rješenje koje već koriste neki gradovi (da se njihova jaja zamjenjuju kamenim i tako 
im se smanjuje broj).   
 

• Rijeka Promet je obavijestio MO Potok da je nakon realizacije plana prioriteta za 
2018. godinu preostao iznos od 11.603,02 kn uključivo PDV, te je potrebno donijeti 
odluku o njegovom trošenju. Donesena je odluka da će se dio sredstava utrošiti na 
premještaj i postavu novog uspornika u ulici N. Cara (predviđeni trošak iznosi 
6.000,00 kn sa PDV-om), a o preostalom iznosu će se raspravljati nakon izvida na 
terenu. 
 

AD 3 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta građana i članova vijeća za 2020. 
godinu, te jednoglasno donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 
 
• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu su: 

 
1. Preinaka javne rasvjete na postojećim stupovima u ulici Nikole Tesle na način da 

rasvjetna tijela direktno osvjetljavaju ulicu izvan krošnji stabala 
2. Postava rasvjetnog tijela na površini s unutarnje strane bloka između ulica Nikole 

Cara i ulice Zdenka Petranovića 
3. Postava sprave na dječjem igralištu u ulici Josipa Završnika 
4. Zamjena dotrajalog koša novim na površini s unutarnje strane bloka između ulica 

Nikole Cara i ulice Zdenka Petranovića 
5. Postava sprave za dječju igru na površini s unutarnje strane bloka između ulica 

Nikole Cara i ulice Zdenka Petranovićanje 
6. Postava klupe i koša za smeće na površini s unutarnje strane bloka između ulica 

Nikole Cara i ulice Zdenka Petranovića 
 
AD 4 
 
     Zaključak: 
 

• Vijeće je u subotu 11. svibnja održalo sedmi Turnir u briškuli i trešeti, a 13.  lipnja će 
se organizirati svečani dio programa na kojeg će se pozvati sudionici Turnira i 
građani na ugodno druženje. U programu će sudjelovati Duško Jeličić – Bonaca,  
ženska klapa "Vongola", a organizirat će se i izložba slika.  
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AD 5 
 

     Zaključak: 
 

• Vijeće je primilo na znanje informaciju da je do polovice srpnja potrebno donijeti 
programe za sljedeću godinu, te je raspravljalo o aktivnostima koje je potrebno 
poduzeti kako bi se u njihovu realizaciju uključio što veći broj građana s konkretnim 
idejama. O prijedlozima će se raspravljati na sljedećoj sjednici. 

        
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


