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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-12 
Rijeka,  27.08.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO POTOK 
 

18. sjednica VMO Potok održana je 27.08.2020. (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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. 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 odgovor Rijeka Plusa na molbu za poboljšavanje uvjeta za 
pretplatnike – korisnike povlaštenih karata u kojem se navodi sljedeće: Sustav 
kontrole naplate parkiranja postavljen je na način da se ukoliko ono nije plaćeno 
izdaje dnevna parkirna karta. Kontrolor upisuje registarsku oznaku, te nema 
informaciju da li se radi o pretplatniku ili korisniku koji plaća satno parkiranje.  
Pozdravljamo Vaš prijedlog za uvođenje novih tehnologija, Rijeka Plus intenzivno 
traga za pronalaženjem jednostavnijih i naprednijih rješenja kako bi se omogućilo 
lakše korištenje parkirališta ne samo stanarima Potoka nego i svim građanima.   
 

• Rijeka Plusu će se uputiti zahtjev da se što prije omogući vidljiv status prilikom 
provjere registarske oznake vozila, tj. da se pretplatnicima ne naplaćuje kazna bez 
upozorenja. Također se i dalje zalažemo za mogućnost obnove na kioscima kao što 
je to slučaj s pokaznim kartama za gradski prijevoz.  
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• Vijeće je zaprimilo mail – pritužbu građana na isključenu uličnu rasvjetu u 
Krešimirovoj ulici (u predjelu željezničkog kolodvora), vandalizam i grafiterske 
aktivnosti, te uključenja građana kroz mjesni odbor i njegove ovlasti po tom pitanju.  
 

• Zaključak: 
Vijeće se  apsolutno slaže sa svim primjedbama, te ih u potpunosti podržava. Više 
puta je reagiralo na situaciju i probleme nastale kao posljedica odluka na koje mjesni 
odbor ne može uticati (dugotrajna sanacija Krešimirove ulice, devastacija zelenila i 
fasada zgrada, nedostatak parkirnih mjesta, poboljšanje uvjeta za korisnike 
pretplatničkih parkirnih karata i sl.). Nažalost u skladu s vrlo malim ovlastima i 
predugim rokovima realizacije svih velikih infrastrukturnih zahvata koji su se i još 
uvijek (ex. Benčić) ili tek trebaju dogoditi (izgradnja hotela u Cambierievoj ulici) 
situacija na području Potoka nije zadovoljavajuća. Drago nam je da ima savjesnih 
građana i svakako bi ih voljeli uključiti u većem broju u rad mjesnog odbora. 
Razmišljamo o tome da na jesen organiziramo u popodnevnim satima "Dan 
otvorenih vrata", te se nadamo dobrom odazivu i prijedlozima građana kako bi 
poboljšali uvjete života u MO Potok. Problemi s rasvjetom će biti riješeni dovršetkom 
radova u Krešimirovoj ulici, dok je problem devastacije pročelja zgrada, a naročito 
kulturne baštine ipak potrebno riješiti na nivou Grada. 
 

• Novinarka HRT-a studio Rijeka tražila je izjavu predsjednika MO Potok o problemima  
stanara dok traju radovi u Krešimirovoj ulici koja bi bila korištena za prilog o obnovi 
ulice za potrebe informativnog programa HRT-a. 
Vijeće podržava interes medija za probleme građana, no s obzirom na prekratak rok 
(do sutradan ujutro) i najavu skorašnjeg završetka radova i puštanja ulice u promet, 
predložit će se sastanak na kojem bi se obuhvatila šira problematika s kojom se MO 
Potok svakodnevno susreće. 
 

AD 2 
 

• Vijeće je raspravljalo o komunalnoj problematici, u cca zadnjih mjesec dana prilikom 
rekonstrukcije Krešimirove ulice primjetno je širenje neugodnih mirisa na raznim 
dijelovima MO Potok (kod parka u ulici N. Cara, kod ulaza u garažu kao i kod glavne 
zgrade „Elektroprimorja“, na skretanju ulice Potok prema uzbrdici). Potrebno je u KD 
„VIK“ uputiti zahtjev za izvid i sanaciju. 
  

• Vijeće je raspravljalo o daljnjim aktivnostima koje će uvelike ovisiti o razvoju 
pandemije izazvane korona virusom i odlukama nadležnog stožera i gradskih odjela. 

 
                                                                                   

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


