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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,  27.02.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO POTOK 
 

14. sjednica VMO Potok održana je 27.02.2020. (četvrtak) 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. Izvješće o sastanku na temu nedostatka parkirnih mjesta na području Potoka. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
             
AD 1 
 
Na inicijativu MO Potok 12. veljače održan je sastanak s predstavnicima Odjela za komunalni 
sustav, Rijeka Prometa i Rijeka Plusa na kojem se raspravljalo o prometnoj i problematici 
nedostatka parkirnih mjesta na području Potoka. 
Predsjednik Vijeća prezentirao je informacije sa sastanka, te je Vijeće donijelo sljedeći: 
 
      Zaključak: 
 

• Konstatirane su već poznate činjenice da je izvođenjem radova na sanaciji ex. 
kompleksa Benčić i prodajom zemljišta privatnom investitoru ukinut velik broj 
parkirnih mjesta bez donošenja adekvatnih mjera za stanare Potoka. Neizvjesno je  
koliko će radovi trajati, te kada će nakon završetka istih i koliko biti mjesta za 
potrebe stanara. 
 

• Rijeka Plusu će se uputiti dopis da MO Potok u interesu građana i dalje inzistira na 
uvođenju veće cijene sata parkinga kako bi se smanjio dotok vozila iz ostalih 
dijelova grada i prigrada, jer se na Potoku stvaraju velike prometne gužve i gubi se 
vrijeme na traženju parkinga kojeg nema. 
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AD 2 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• 04. veljače održan je sastanak na terenu s predstavnicima Odjela za komunalni 

sustav i Čistoće na kojem je dogovoreno da će se preostalim sredstvima prioriteta 
za 2019. godinu urediti unutrašnjost ulice N. Cara na način da se tamo gdje nema 
zelenila posade oleandri i postavi podloga protiv korova. Također će se zatražiti da 
se iz sredstava redovnog održavanja ofarbaju ograde oko navedenog zelenila. 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog gdina Aleksandara Stančina za poboljšanje stanja čistoće 
na području Potoka koja bi se poboljšala zamjenom kontejnera za preostali otpad 
koji se otvaraju rukom ovima koji se otvaraju potisno nogom. To bi svakako riješilo 
izgled lokacija oko kontejnera a i onemogućilo galebove u hranjenju. Zahtjev će se 
proslijediti „Čistoći“. 
 

      AD 3 
 

• Potrebno je od Odjela za komunalni sustav zatražiti orezivanje grana stabala pored 
zgrade u ulici Zdenka Petranovića kod k. br. 1. 
 

• Potrebno je zatražiti interventno čišćenje stepenica koje vode od kraja ulice Potok 
prema ulicama F. Kresnika i 1. maja, jer su pune lišća, blata i stakla. 

                                                                                                                                            
  
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


