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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-14 
Rijeka,  30.09.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 19. SJEDNICE VMO POTOK 
 

19. sjednica VMO Potok održana je 30.09.2020. (srijeda) 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 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Alan Šustić, član VMO 
-     Emil Viola, 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: 
 

• Rijeka Promet je poslao obavijest da je nakon realizacije komunalnih prioriteta za 
2019. godinu ostalo još 9.437,50 kn s PDV-om neutrošenih sredstava. Potrebno je što 
hitnije dostaviti prijedlog jer je 30.09.2020. rok za izvođenje prijelaznih radova. S 
obzirom na kratkoću roka analizirani su nerealizirani prijedlozi iz prethodnih godina, 
te je predložena  postava 2 "ležeća policajca" u ulici Josipa Završnika uz dječje 
igralište i to prvi na poziciji prije stepenica koje vode uz Dječji vrtić Potok prema 
Trgovačkoj školi, a drugi nakon cca 15m. Iako na početku ulice postoje trake za 
usporenje brzine, vozači na ovom dugačkom ravnom dijelu često ponovo ubrzavaju 
vožnju do kraja ulice što je izuzetno opasno za djecu predškolske i srednjoškolske 
dobi koja svakodnevno ovuda prolaze. 
 

• Rijeka Promet je odbio prijedlog uz sljedeće obrazloženje: „Za postavu usporivača 
prometa potrebno je najprije na terenu utvrditi opravdanost postave istih, nakon toga 
izraditi projekt i prikupiti sve potrebne suglasnosti na isti.  
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Cijeli postupak ne može biti završen do 30.09.2020. niti je iznos od 9.437,50 kn s 
PDV-om, s kojim MO Potok raspolaže dostatan za realizaciju ovakvog zahvata. 
Potrebno je dati prijedlog koji je moguće izravno realizirati do navedenog datuma.   
 
Nakon rasprave donijet je sljedeći zaključak: 

• Budući da je MO Potok već ranije tražio postavu prometnih ogledala na 3 lokacije (a 
postavljeno je samo jedno kod Dječjeg vrtića Potok) zatražit će se postava preostala 
dva i to: 

• Postava prometnih ogledala na sljedeće pozicije:  
-raskršće ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova 
-raskršće ulica Josipa Završnika i Potok 
 

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o komunalnoj problematici: 
 

• Uočeno je da se na području MO Potok najavljuju (postavljanjem tabli) ili već 
realiziraju radovi koji u većem obimu direktno utiču na izgled pojedinih dijelova 
zatvorenih cjelina i kvalitetu života stanara, a o kojima MO Potok nije obavješten od 
strane nadležnih. 
 

• U ulici Stane Vončine započeti su radovi na način da je srušen zid uz sjeverni dio 
dvorišta u kojem se nalazi Dom za nezbrinutu djecu „Ivana Brlić Mažuranić“, te je 
ograđeno (privremeno zauzeto) nekoliko parkirnih mjesta. Na taj način radovi su ušli 
u formirani vrt dječjeg igrališta. tj. narušena je jedna zatvorena cjelina. Pritom se 
ponovo uništava zelenilo koje je u zadnjih nekoliko godina uvelike devastirano na 
cijelom području Potoka. Prošle godine su posječena 2 velika stabla u  neposrednoj 
blizini Dječjeg vrtića „Potok“ koji se nalazi u istom ograđenom prostoru. Potok 
postepeno ostaje bez zelenila, stablima treba 50 godine da narastu, a nemilice se 
uništavaju.  

• Također se postavlja pitanje što će biti s parkirnim  mjestima u ulici Stane Vončine, 
tj. da li će nestati nakon rekonstrukcije prilaza Domu. I Dječji vrtić i Dom imaju prilaz 
parkirnim  mjestima preko južnog ulaza u kompleks, pa nije jasno zašto se narušava 
zatvorena cjelina koja postoji dugi niz godina. 
 

• Također je primijećeno da je na ulaz u kortil – zajedničko unutranje dvorište zgrada 
Z. Petranovića, R. K. Jeretova i N. Cara postavljena tabla o projektu “Smiješak” – 
korisnik Dječji dom “Ivana Brlić Mažuranić” Lovran, sufinanciran sredstvima EU bez 
dodatnih objašnjenja o istom. 

 
• Nakon rasprave  donijeta je odluka da će se Odjelu za komunalni sustav i Dječjem 

domu Lovran poslati zahtjev za očitovanje o ovim, ali i svim budućim intervencijama 
na području MO Potok kako bi građani i Vijeće na vrijeme bili informairani i mogli 
eventualno reagirati, pogotovo kod nekih zahvata koji direktno utiču na kvalitetu 
življenja stanara Potoka. 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
      


