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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  10.07.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE VMO POTOK 
 

7. sjednica VMO Potok održana je 10.07.2019. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Zoran Frković, predsjednik VMO 
- Leo Šamanić, zamjenik predsjednika VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Alan Šustić, član VMO 
-     Emil Viola, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava i donošenje Programa 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 prima na znanje odobrenje koje je Odjel za komunalni sustav uputio „Rijeka 
Plus“-u za obilježavanje 2 nova okomita parkirna mjesta u ulici J. Završnika kod k. 
br. 2. Također će se s navedene pozicije ukloniti postojeći prometni znak zabrane 
parkiranja „Osim za autoprijevoznike Grada Rijeke“.    
 

• Vijeće prima na znanje dopis Odjela za komunalni sustav u kojem se navodi da je 
zahtjev MO Potok za čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području Potoka 

proslijedio u KD „Vodovod i kanalizacija“.  
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev za 
učvršćivanje „gljiva“ ili postavu ograde kako bi se omogućio slobodan prilaz 
kontejnerima za otpad u Krešimirovoj ulici kod k. br. 38 u kojem se navodi da Grad 
Rijeka ima u planu vršiti zamjenu betonskih gljiva, ugraditi drugu opremu kojom se  
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prometne površine odvajaju od onih kojima je namjena drugačija i to se mora izvoditi 
u fazama radi velikog broja istih. Do tada, vodeći brigu o osiguranju funkcionalne 
gotovosti ugrađenih gljiva, iste će se učvrstiti brzoveznim mortovima i fizički ograditi 
u trajanju od 12 do 24 sata ovisno o vremenskim uvjetima.  Odgovor će se proslijediti 
gdinu Vedranu Konjhodžiću. 
 

AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za 2020. godinu: 

1. Zdravstvo  - mjerenje tlaka i šećera u krvi dva puta godišnje 
2. Pozdrav ljetu 
3. Doček svetog Nikole 
4. Dan MO 

 
AD 3 
 
     Zaključak: 

• Predsjednik VMO Potok Zoran Frković informirao je vijećnike da mu se obratila 
novinarka „Novog lista“ Ljiljana Hlača koja piše članak o problemu parkiranja s 
osobitim naglaskom na smanjenje kapaciteta Benčića koji čini se više nikad neće 
moći zaprimiti onoliko auta kao što je nekad s obzirom na nove sadržaje (muzej, 
dječja kuća, knjižnica). Traži informacije od Odjela za komunalni sustav, Rijeka 
Prometa i Rijeka Plusa, a zanima ju i stav MO Potok na tu temu, te prijedlog za 
rješavanje ovog problema. 
Nakon rasprave Vijeće je donijelo zaključak da će predsjednik VMO Potok iznijeti 
sljedeći stav: Nedostatak parkirnih mjesta na području Potoka je veliki problem.  
Početkom izvođenja radova u kompleksu Benčić nestalo ih je 323, a novim planom 
urbanističkog uređenja parcela oko bivšeg „Elektromaterijala“ je pretvorena u 
privatni parking. Prilikom donošenja navedenih odluka nije se planiralo rješenje 
parkiranja za stanare Potoka što im predstavlja veliki problem. Od nadležnog Odjela 
za komunalni sustav, te Rijeka Prometa i Rijeka Plus-a traženo je hitno rješenje, no 
nažalost još uvijek se ništa konkretno nije poduzelo kako bi se pomoglo stanarima 
Potoka. Vijeće će uputiti Rijeka Plus-u prijedlog za donošenje privremene mjere dok 
se problem ne riješi na adekvatniji način i to: da se dosadašnji režim naplate na 
području MO Potok (1. zona 4 kn sat) promijeni u tarifu 0A zone 10,00 kn sat. Na ovaj 
način bi se omogućilo stanarima Potoka da s povlaštenim parkirnim kartama 
konačno nađu mjesto za parkiranje u blizini svojih zgrada, dok bi se ostale vozače 
koji tu ne stanuju stimuliralo da koriste javni gradski prijevoz za dolazak i odlazak u 
centar grada. Ovim potezom bi se rasteretila i parkirališta na području Zapad 
(Ciottina, Milutina Barača, HŽ Žabica i Zadarska ulica) u kojima stanari Potoka mogu 
parkirati, ali su dosta udaljena od mjesta njihovog stanovanja što predstavlja 
problem naročito starijoj populaciji. 

 
• Zamjenik predsjednika Leo Šamanić opravdao je svoje nedolaske na prethodne 

sjednice poslovnim obvezama, te je dogovoreno da će ubuduće kontaktirati 
predsjednika jednom mjesečno kako bi uskladili termine. 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


