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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-20 
Rijeka,  26.11.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 10. SJEDNICE VMO POTOK 
 

10. sjednica VMO Potok održana je 26.11.2019. (utorak) 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 
- Emil Viola, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Alan Šustić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Potok za 2020. godinu. 
3. Pripreme za realizaciju programa u prosincu. 
4. 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 raspravljalo o sredstvima koja su preostala nakon realizacije prioriteta za 
2019. godinu. Sredstva iz nadležnosti Odjela za komunalni sustav utrošit će se na 
sadnju zelenila, a o sredstvima Rijeka Prometa će se odlučiti nakon zaprimanja 
odgovora na zahtjeve koje im je vijeće već prije slalo a nije dobilo odgovor. 
 

• Vijeće je raspravljalo o molbi za rješenje problematike vezane za spremnike za 
sortiranje otpada u ulici Nikole Cara (staklo, papir, plastika) koji stoje na parkirnom 
mjestu i oko kojih se stalno odlaže otpad. Od Čistoće će se zatražiti cjelokupno 
rješenje koje uključuje raspored kontejnera na način da budu pristupačni građanima, 
te vođenje brige o njihovoj ispravnosti kako se smeće ne bi rasipalo, te ga razvlačili 
galebovi. Ovaj kvart bi kao središnje mjesto odvijanja događaja u nadolazećoj godini 
europske prijestolnice kulture zaista trebao biti primjereno održavan. 
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• Vijeće je raspravljalo o molbi gđe Mirjane Longhino u kojem navodi problematiku  

vezanu za garažu u čijem je vlasništvu, a u kojoj su utvrđena znatna oštećenja 
prouzročena pritiskom debla i korijenja stabla. Zbog opasnosti od urušavanja smatra 
da je potrebno ukloniti stablo koprivića kako ne bi opet došlo do oštećenja. Odjel za 
komunalni sustav uputio je odgovor u kojem se navodi da je u tijeku sudski proces, 
te se ne mogu poduzimati nikakve mjere do okončanja istog. 

 
• Vijeće je ponovno raspravljalo o problemu nedostatka parkirnih mjesta za stanare 

Potoka i mjerama koje su poduzete za rješenje istih:  
 
� Nakon početka izvođenja radova u kompleksu “Benčić” upućen je zahtjev svim 

nadležnima (Odjel za komunalni sustav, Rijeka Plus i Rijeka Promet) za hitno 
donošenje rješenja. 

� Odgovoreno je da se radi na iznalaženju cjelovitog plana proširenja parkirnih 
kapaciteta, ali do danas nije došlo ni do kakvog pomaka, niti rješenja već je 
situacija sve gora.  

� Vijeće učestalo dobiva potpisane peticije građana i pojedinačna negodovanja na 
postojeću situaciju koja već predugo traje. Stanari Potoka su s pravom ogorčeni, 
jer se ne vidi skoro rješenje, te su spremni organizirati i prosvjede, te se obratiti 
medijima. 

� Rijeka Plusu je predloženo da se parkiranje bez povlaštene karte na području MO 
Potok privremeno  naplaćuje po tarifi 0A zone (10,00 kn sat). Na ovaj način bi se 
omogućilo stanarima Potoka da 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. Na taj način 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. 

� Rijeka Plus je ovaj zahtjev odbio uz obrazloženje da nisu u mogućnosti izvršiti 
izmjenu cjenika, te da će zahtjev razmotriti i poslati nam obavijest, ali to se nije 
dogodilo.  

� Temeljem svega navedenog uputit će se požurnica, te zahtjev da Odjel za 
komunalni sustav, Rijeka Plus i Rijeka Promet održe zajednički sastanak i hitno 
dogovore i donesu rješenje koje bi omogućilo stanarima MO Potok dovoljan broj 
parkirnih mjesta, te nas izvijeste o istom. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Potok 

za 2020. godinu i to: 
 
Izrada tehničkog rješenja i ishođenje elektroenergetske suglasnosti  za      62.000,00 
elektroenergetski priključak u parku na križanju ulica 1. maja i Frana  
Kresnika i parku u ulici Josipa Završnika   
Zamjena postojećih rasvjetnih tijela s unutarnje strane bloka zgrada             7.000,00 
između  Ulice Nikole Cara i Ulice Zdenka Petranovića 
Postava sprave na dječjem igralištu u Ulici Josipa Završnika istočno od     10.000,00 
kućnog broja 5 
Zamjena stare drvene klackalice, dvostrukom njihalicom na dječjem             6.000,00 
igralištu u Osječkoj ulici preko puta kućnog broja 1 
                                                                                                                            _________                                                                   

 
                                                                                                                                           85.000,00 
  
 
 



 3/3 

AD 3         
 
      Zaključak 
 

• Vijeće je planiralo u prosincu realizaciju sljedećih programa: 
 
a) Doček sv. Nikole 
 

• U tijeku su pripreme za realizaciju programa koji  se dugi niz godina održava u 
suradnji s MO Mlaka. Temeljem prijave roditelja nabavljene su igračke i slatkiši koji 
će se pakirati u dvorani MO Mlaka po dobnim skupinama, te transportirati u OŠ 
"Podmurvice“ gdje će se u nedjelju 1. prosinca 2019. u 11 sati održati predstava Ri 
Teatra "Vrtuljak želja" i podjela poklona za djecu iz oba mjesna odbora. 

            Također će se dogovoriti posjet Domu za nezbrinutu djecu kojem će se uručiti  
            igračke i higijenske potrepštine. 
 
b) Dan MO 
 

• Dan MO Potok tradicionalno se održava u trećem tjednu prosinca kao svečana 
sjednica što je ujedno prilika za druženje s građanima u predblagdanskom 
raspoloženju. 

• Proslava će se održati 18. prosinca 2019. u 19 sati uz kulturno-umjetnički program 
(izložba slika Dubravke Zaharija, glazbeni nastup ženske klape „Vongola“ i Duška 
Jeličića – Bonace). 
 

AD 4 
 

• Potrebno je od Rijeka Prometa zatražiti ponovnu postavu prometnog ogledala na 
križanju ulica J. Završnika i Potok, kao i uputiti požurnice za označavanje pješačkog 
prijelaza na istoj lokaciji, te postavu 3 nova prometna ogledala na križanjima u 
ulicama N. Cara , R. K. Jeretova i J. Završnika. 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


