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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-20 
Rijeka,  10.12.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO POTOK 
 

22. sjednica VMO Potok održana je 10.12.2020. (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 
- Emil Viola, član VMO 
- Marsel Gović, 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. 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 je zaprimilo mail građana – pritužbu na parkiranje na zavoju ulice Z. 
Petranovića prema ulici R. K. Jeretova s obje strane kolnika, pa se često dešava da 
kamion Čistoće ne može proći, izlazi iz ulice u rikverc, pa ostaje neodvezeno smeće.  
Rijeka Prometu će se uputiti zahtjev da na navedenim pozicijama iscrtaju žute linije – 
zabranu parkiranja. 
 

• Član Vijeća gdin Alan Šustić predlaže sljedeće: 
 
a) Razmotriti mogućnost da se zbog poslovnih obveza i česte nemogućnosti 

prisustvovanju sjednice Vijeća održavaju on-line / ili hibridnim modelom. 
b) Prijedlog da se (a vezano je i na upit stanara) na sjednicu uvrsti  opetovana 

molba da se problem parkinga na području MO Potok istakne u medijima (NL i 
Kanal Ri) kako bi došlo do pomaka po tom pitanju.   
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AD  a)  
 

Vijeće je raspravljalo o prijedlogu i zaključilo da će se do daljnjega sjednice 
održavati na uobičajeni način dok to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. 
 

AD b)   
 

Vijeće je suglasno s prijedlogom, te smatra da bi se medije trebalo informirati o 
problematici koja se unatoč slanju dopisa i predlaganju rješenja nadležnima ne 
uspijeva duže vremena riješiti, a to su prvenstveno: 
 

               - nerješavanje problema nedostatka parkirnih mjesta na području MO Potok  
               - bespotrebna devastacija zelenila 

    
 

AD 2 
• 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 
    


