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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,  30.01.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO POTOK 
 

13. sjednica VMO Potok održana je 30.01.2020. (četvrtak) 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 
- Alan Šustić, član VMO 
- Emil Viola, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2019. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Potok za 2019. 
godinu. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za ponovnu postavu 

prometnog ogledala na križanje ulica Potok i J. Završnika u kojem se navodi da će se 
postaviti u 2020. čim bude odabran izvoditelj radova. Također je upućena suglasnost 
za postavu prometnih ogledala u ulicama Nikole Cara i J. Završnika kao što je 
prethodno traženo. 
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• Vijeće prima na znanje odgovor Čistoće na zahtjev za pronalazak cjelokupnog 
rješenja koje uključuje raspored kontejnera na način da budu pristupačni građanima 
i vođenje brige o njihovoj ispravnosti kako bi poklopci sprječavali da se smeće 
rasipa, te ga razvlače galebovi. Ovaj kvart bi kao središnje mjesto odvijanja događaja 
u nadolazećoj godini europske prijestolnice kulture zaista trebao biti primjereno 
održavan. U odgovoru Čistoće navedeno je da su upoznati s navedenim, obavit će se 
dodatni izvid i kontakt s nadležnim gradskim službama, te uputiti odgovor. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor KD VIK-a na zahtjev MO Potok za dostavu podataka 
o troškovima izvođenja radova na izmjeni vodovodnih cijevi i asfaltiranja pločnika u 
ulici V. C. Emina kod k. br. 16 i 18, kao i troškova koji su nastali intervencijama na 
prijašnjim hitnim sanacijama puknuća cijevi. U njemu se navodi sljedeće: „Sanirano 
je kao dio redovnog održavanja 20 metara cjevovoda na sjevernom nogostupu ulice 
zbog puknuća do kojeg je došlo u nekoliko navrata tijekom 2018. i 2019. godine. S 
obzirom da se radi o kraju 2019. godine VIK je u mogućnosti dostaviti podatke o 
računima za usluge građevinskih i asfalterskih radova naknadno po njihovom 
primitku. Radovi su izvršeni u svrhu održavanja i osiguranja vodoopskrbnog sustava 
okolnih objekata“. 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da je ispred solarija BlueBox u ulici Nikole Tesle 4 
uleknuta šahta koja predstavlja veliku opasnost od ozljeda, te će uputiti zahtjev 
Komunalnom redarstvu kako bi se utvrdila nadležnost i zatražila sanacija.   
 

• Gđa Irena Perković Cvijić uputila je zahtjev za uređenje parka dr. Frančiškovića – 
čišćenje i sanaciju kamenih površina (nedostaju dijelovi), također je oštećen oglasni 
stup (željezni dijelovi su potrgani i vire – opasnost od ozljeđivanja). Zahtjev je 
proslijeđen Odjelu za komunalni sustav. 

                                                                                                                                             
AD 3       
   
Vijeće je raspravljalo o problematici koja je zajednička svim građanima Potoka, a to su 
prvenstveno kronični nedostatak parkirnih mjesta za stanare, gužve izazvane izvođenjem radova, 
devastiranje zelenila, nesavjesno postupanje vlasnika pasa i ostalo. 
 
      Zaključak: 
 

• Problem nedostatka parkirnih mjesta za stanovnike Potoka prisutan je već duže 
vrijeme i Vijeće je više puta na svojim sjednicama raspravljalo o hitnoj potrebi 
donošenja rješenja i tražilo ga od nadležnih, kao i davalo prijedloge koji su odbijeni.  
12. prosinca 2019. godine zatraženo je da se predstavnici Odjela za komunalni 
sustav, Rijeka Prometa i Rijeka plusa dogovore i predlože učinkovito rješenje, te ga 
dostave mjesnom odboru Potok, no do danas nije upućen odgovor.  

• Na području Zapad postoji 565 parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima na koja 
gravitira broj od 562 pretplatnika uz napomenu da ukupan broj mjesta osim ulice 
Cambierieva, Milana Butkovića, Nikole Cara, Zdenka Petranovića, R. K. Jeretova, 
Potok, S. Vončine i J. Završnika uključuje i ulice Ciottina, parkiralište Trg Kralja 
Tomislava, te parkiralište HŽ Žabica koja se nalaze u području Zapad. Temeljem 
navedenog moguća rješenja su znatno povećanje cijene parkiranja za vozače koji 
nemaju povlaštene parkirne karte tj. ne stanuju na području Potoka, ograničenje 
parkinga na 30 minuta ili potpuna zabrana parkiranja u centru grada kao što je to 
slučaj u drugim europskim zemljama. 

• Na privremenom parkiralištu na području bivše zgrade „Elektromaterijala“ gradit će 
se hotel, pa i ta parkirna mjesta nestaju, a zbog konfiguracije terena moći se izgraditi 
samo 1 nivo garaža, pa je upitno da li će biti za javnu upotrebu. Fakultet 
zdravstvenih studija također gubi pristup  parkiralištu. 

• S obzirom da je situacija sve gora zatražit će se što hitniji sastanak članova vijeća s 
navedenim nadležnim predstavnicima kao bi se konačno donijelo rješenje i 
poboljšala kvaliteta života i stanovanja u mjesnom odboru Potok. 
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• Prilikom izvođenja radova na području Potoka, ali i na području izvan zone radova 
devastirano je mnogo zelenila, te će se organizirati sastanak i izvid na terenu s 
predstavnicima Odjela za komunalni sustav i Čistoće, te predložiti sadnja oleandara i 
uređenje zelenog pojasa u ulici Nikole Cara. 
  

• Istočni (travnati) dio dječjeg igrališta u ulici J. Završnika je jedini prostor u MO Potok 
koji je predviđen za šetnju pasa, ali velik problem stvaraju neodgovorni vlasnici koji 
ne kupe izmet za svojim ljubimcima. Zatražit će se postava table kojom se označava 
da je travnati dio namijenjen za šetnju kućnih ljubimaca, ali da su građani dužni iza 
pasa počistiti i održavati prostor čistim. 

     
• Za vrijeme održavanja izbora u prostoru MO Potok starije osobe imale su problema s 

pristupom glasačkom mjestu, jer uz 8 stepenica koje vode nizbrdo do ulaza nema 
rukohvata, te će se zatražiti njegovo postavljanje u što kraćem roku, a svakako prije 
izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati ove godine.  
 

• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka Prometu za sanaciju neispravne LED rasvjete na 
pješačkom prijelazu u ulici Nikole Tesle. 

 
    
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


