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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,  17.06.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO POTOK 
 

6. sjednica VMO Potok održana je  17.06.2019. (ponedjeljak) 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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o Programu rada za 2020. godinu. 
3. Razno. 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
             
AD 1 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo pritužbe nekoliko ovlaštenih predstavnika stanara zgrada sa svog 
područja na problem sa začepljenim šahtama i neprohodnim cijevima za  odvodnju 
oborinskih voda – naročito u ulici Nikole Cara, Z. Petranovića, V. C. Emina i J.  
Završnika što ima za posljedicu zadržavanje velikih količina vode na prometnicama. 
Odjelu za komunalni sustav i KD VIK-u je upućena molba za izvid i sanaciju. 
 

• Ovlaštena predstavnica zgrade Nikole Cara 4 gđa Matea Šimunić uputila je mailom  
prijedloge koji Vijeće smatra opravdanim, te će ih proslijediti nadležnima: 
 
1. Rješavanje oborinske i  mješovite kanalizacije tj. oborinskih kanala u ulici N. Cara 
2. Uređenje središnjeg zelenog pojasa između 2 vozne trake u ulici Nikole Cara  
3. Dostava novih kontejnera za smeće jer su dotrajali i smeće je razbacano po ulici 
4. Izmjena žarulja na rasvjetnom stupu u ulici N.Cara između k. br 4 i 6.  
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• Član vijeća gdin Emil Viola uputio je prijedlog za postavu 3 prometna ogledala.  
Rijeka Promet obavijestio je MO Potok da je nakon realizacije plana prioriteta za 
2018. godinu preostao iznos od 11.603,02 kn uključivo PDV i potrebno je donijeti 
odluku o njegovom trošenju.  
Donesena je odluka da će se sredstava utrošiti na:  

   
� Izmještanje uspornika s lokacije Nikole Cara kod kućnog broja 9 na poziciju uz  

dječje igralište u istoj ulici 
� Postava prometnih ogledala na sljedeće pozicije:  
     -raskršće ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova 
     -raskršće ulica Rikarda Katalinića Jeretova i Josipa Završnika 
     -raskršće ulica Josipa Završnika i Potok 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Energa na zahtjev MO Potok za izradu tehničkog 
rješenja za osvjetljavanje ulice N. Tesle koje neće iziskivati stalno orezivanje zelenila: 
U njemu se navodi da je nakon izvida stanja na terenu zahtjev opravdan. Kako bi se 
postiglo zadovoljavajuće osvjetljenje u Ulici Nikole Tesle potrebno je izvesti 
značajnu rekonstrukciju postojeće javne rasvjete (modifikacija stupova i zamjena 
postojećih rasvjetnih tijela), te porezati zelenilo oko i ispod rasvjetnih tijela. Takva 
rekonstrukcija javne rasvjete zahtijeva značajnija sredstva, a prije svega izradu 
projekta odnosno tehničkog rješenja sa svjetlotehničkim proračunima. Budući da u 
ovogodišnjem planu za proširenje i održavanje javne rasvjete nisu predviđena 
sredstva za takvu vrstu zahvata (a prevelik je da bi se realizirao kroz održavanje 
javne rasvjete) potrebno ga je proslijediti  Odjelu za komunalni sustav kako bi se  
uvrstio planove za buduće razdoblje što će VMO Potok i učiniti. 
 

AD 2 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o programima koje je MO Potok 
realizirao prethodnih godina, te o načinu kako se oni planiraju donose i financiraju. Prijedloge  
programa ocjenjuje Povjerenstvo, a nakon toga donosi se konačan Program rada i Financijski plan 
za 2020. godinu koji mora odgovarati odobrenim programskim aktivnostima.  
 

Zaključak: 
 
• Vijećnici su raspravljali o prijedlozima programa za 2020. godinu, konačna odluka 

donijet će se na sljedećoj sjednici.  
 
AD 3 
 
     Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da Grad Rijeka od 01.07.2019. neće biti u 
mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o 
elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. e-Računi se zaprimaju isključivo 
putem nacionalne centralne platforme - FINA. 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


