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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-16 
Rijeka,  29.10.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO POTOK 
 

20. sjednica VMO Potok održana je 29.10.2020. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Zoran Frković, predsjednik VMO 
- Emil Viola, član VMO 
- Marsel Gović, 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. Rasprava i donošenje odluke o realizaciji programa planiranih za prosinac. 
3. 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 prihvaća na znanje odgovore na zahtjev za  očitovanje o radovima koji se 
izvode u ulici S. Vončine i unutarnjem prostoru Dječjeg doma, te u unutarnjem 
dvorištu zgrada u ulici Z. Petranovića, R. K. Jeretova i N. Cara i to: 
 

• Odjel za gospodarenje imovinom uputio je sljedeći odgovor: 
 „Dom za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić kao zakupnik poslovnih prostora je 
temeljem Glavnog projekta Adaptacije i uređenja stambene jedinice i dijela okućnice 
Josipa Završnika 3/I, te Ugovora o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora 
započeo radove na adaptaciji. Projektom je predviđeno postojeći prostor u 
postojećim gabaritima, bez prenamjene urediti kako bi zadovoljio potrebe 
adekvatnog prostora za smještaj i stanovanje do 8 korisnika doma. Istim projektom 
je predviđeno osigurati površinu za smještaj vozila u okućnici s izgradnjom prilaza 
na parkirnu površinu iz Ulice Stane Vončine.  
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Unutrašnje dvorište zgrada Z. Petranovića, R.K.Jeretova i N. Cara koristit će se za 
potrebe dovoza i odvoza materijala na gradilište. Za navedene  radove dobiveno je 
Odobrenje OGU za komunalni sustav. Investitor je za navede radove izvršio 
pravovremenu prijavu početka građenja. 
 

• Ravnateljica Dječjeg doma uputila je sljedeći odgovor: 
„Projektom Smiješak planirani su radovi na stanu Dječjeg doma J. Završnika 3. 
Objekt neće mijenjati namjenu niti vanjske gabarite. Adaptirat će se unutrašnjost za 
stanovanje punoljetnih korisnika do osamostaljenja i odlaska iz Doma. Projekt je u 
skladu s Uputama EU fonda koji ga sufinancira. Imamo sve potrebne suglasnosti za 
izvođenje radova, te je s time upoznat Grad Rijeka i stanari zgrade Z. Petranovića 
3/II“. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Plusa na ponovljeni dopis u kojem se 
tražilo poboljšanje uvjeta za pretplatnike – korisnike povlaštenih parkirnih karata: 
U odgovoru se navodi sljedeće: 
„U prethodnom odgovoru smo naveli da kontrolor kod očitanja reg. tablice ne može 
provjeriti da li se radi o pretplatniku ili ne. Građani mogu provjeriti do kad im vrijedi 
povlaštena karta na tel. 051 31 14 00. Intenzivno radimo na uvođenju novih 
tehnologija za jednostavniji način plaćanja parkiranja. Pozdravljamo ideju MO za 
obnovu prava na kioscima, te tražimo rješenje koje će to omogućiti. Molimo za 
strpljenje do uvođenja novih tehnologija koje će omogućiti jednostavnije korištenje 
usluge parkiranja“. 
 

AD 2 
 
Vijeće je u prosincu planiralo programe Doček sv.. Nikole i Dan MO Potok. 
Pročelnik Odjela za samoupravu i upravu uputio je svim vijećima mjesnih odbora dopis – 
preporuku da se do daljnjega odgode sve aktivnosti planirane u zatvorenim prostorima, a u cilju 
doprinosa prevenciji daljnjeg širenja korona virusa i u skladu s preporukama Nacionalnog stožera 
Civilne zaštite.  
 
Nakon rasprave jednoglasno je donijet sljedeći: 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće MO Potok donosi odluku o otkazivanju realizacije programa Doček svetog 
Nikole i Dan Mjesnog odbora koji su se trebali održati u prosincu ove godine, zbog 
nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID19 virusa. 
 

• Odluka je temeljena na preporukama Nacionalnog stožera Civilne zaštite o 
izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru s 
ciljem doprinosa sigurnosti i prevenciji daljnjeg širenja zaraze, kao i preporuci 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu.   

 
AD 3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
    


