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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-6 
Rijeka,  21.05.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO POTOK 
 

15. sjednica VMO Potok održana je 21.05.2020. (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 
- 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 donošenje odluka o realizaciji programa za 2020. godinu. 
3. Donošenje Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu. 
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 prima na znanje Upute Odjela za gradsku samoupravu kojima se od 18. 
svibnja ponovno dopušta  održavanje redovnih sjednica Vijeća MO-a. Održavanje 
programskih aktivnosti dopustit će se sukladno zaključcima i uputama 
Gradonačelnika o mogućnosti stvaranja rashoda uz poštivanje mjerodavnih 
preporuka HZJZ.  Korištenje prostora dopušteno je isključivo za sastanke političkih 
stranaka zbog predizbornih aktivnosti uz obavezno poštivanje mjera i preporuka 
HZJZ. 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da se zbog novonastale situacije izazvane corona 
virusom ove godine neće održati sportske igre mjesnih odbora povodom Dana sv. 
Vida. 
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• Vijeće nije suglasno s negativnim odgovorom Odjela za komunalni sustav na zahtjev 
za orezivanje grana stabala u unutarnjem dvorištu uz zgradu Z. Petranovića 1. Radi 
se o prostoru koji je u mješovitom vlasništvu, ali većinom gradskom, a spomenuti 
Odjel je u prošlosti već orezivao visoke grana stabala. Temeljem navedenog zahtjev 
će se  ponoviti.  
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav u kojem navodi da je 
obavljen očevid, te da na dječjem igralištu-parku u ulici J. Završnika već postoji znak 
dopuštenog boravka pasa i nema potrebe za postavom još jednog znaka. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Plusa na ponovljeni zahtjev za rješenje 
problema nedostatka parkirnih mjesta za stanare Potoka. U njemu se navodi 
sljedeće: „U ovom trenutku na području Potoka nema dodatnih kapaciteta za 
proširenje parkirališta. U kompleksu „Benčić“ će po završetku 1. faze radova 
početkom ljeta biti na raspolaganju oko 40 mjesta koje će moći koristiti stanari. Na 
parkiralištu HŽ Žabica ima slobodnih mjesta, naročito u popodnevnim satima, a 
preporučamo i korištenje parkirališta Podpinjol. Parkiralište u Cambierievoj ulici je u 
privatnom vlasništvu, te se na njemu u skorom periodu neće moći parkirati zbog 
gradnje hotela. Prijedlog za povećanje cijene parkinga ne možemo prihvatiti, jer 
smatramo da to ne bi polučilo željeni rezultat. Prema dosadašnjim iskustvima na 
lokacijama u užem centru grada iako je došlo do povećanja cijena, nisu se 
oslobodila parkirna mjesta, jer je potražnja znatno veća od ponude. Većina parkirnih 
mjesta na području Potoka je zauzeta vozilima stanara pretplatnika, pa promjena 
cijene neće utjecati na njihovo izmještanje. Svjesni smo činjenice da je nedostatak 
parkirnih mjesta na području Potoka ozbiljan problem, te smo mišljenja da će nakon 
uređenja kompleksa „Benčić“ isti biti riješen. Molimo za strpljenje uz obvezu da 
ćemo naše aktivnosti u suradnji sa svim nadležnim institucijama usmjeriti na 
iznalaženje dodatnih rješenja kako bi osigurali dodatne kapacitete za parkiranje 
stanara područja Potoka. 
 

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o situaciji izazvanoj corona virusom i njenom utjecaju na realizaciju planiranih 
programa. Poštujući mjere predostrožnosti i sprječavanje zaraze, kao i  utjecaj novodonesenih 
mjera na proračun Grada, Vijeće MO Potok je odlučilo da će se prilagoditi novonastaloj situaciji, 
smanjiti izloženost građana zarazi, te ukupne troškove.   
Nakon rasprave jednoglasno je donesen sljedeći: 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće odustaje od realizacije programa Pozdrav ljetu koji je trebao biti održan u 

svibnju i lipnju (turniri u kartama i pikadu, druženje s građanima uz kulturno-
umjetnički program). 
 

• Budući da su ostali programi planirani za prosinac, zasad se neće otkazivati, već će 
realizacija ovisiti o epidemiološkoj situaciji u to doba godine. 
 

AD 3 
 
Temeljem zaključka Točke 2 Vijeće je jednoglasno donijelo Rebalans Financijskog plana za 2020. 
godinu. 
 
       Zaključak: 

 
• Programska aktivnost Pozdrav ljetu smanjena je u ukupnom iznosu za 3.600,00 kn 
• Ukupna vrijednost cjelokupnog Financijskog plana Mjesnog odbora Potok za 2020. 

godinu umanjuje se u iznosu od 3.600,00 kuna, te iznosi 17.150,00 kn umjesto 
planiranih 20.750,00 kn. 
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AD 4 
 

• Od Odjela za urbanizam će se zatražiti informacija o početku i dinamici izvođenja 
radova na izgradnji hotela u Cambierievoj ulici. 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


