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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-2 
Rijeka,  28.01.2021. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO POTOK 
 

23. sjednica VMO Potok održana je 28.01.2021. (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 
- 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. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2020. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
             
AD 1 
 
       Zaključak: 

 Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Potok za 2020. 
godinu. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice.  
 
      Zaključak: 
 

 Vijeće je zaprimilo mail građana – žalbu na devastaciju zelenila na terenu oko bivšeg 
„Elektromaterijala“ u Cambierievoj ulici. Iako je prema izmijenjenom DPU ostala 
obveza njegovog zadržavanja, lani je započeto, a ovih dana u potpunosti posječeno. 
Kao direktna  posljedica sječe zelenila ptice se zalijeću u stanove zbog gubitka 
staništa,  temperatura je ljeti porasla za još 2 oC, a ovim asfaltiranjem može se 
očekivati i daljnji  porast što je u suprotnosti s mjerama za suzbijanje posljedica 
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globalnog zagrijavanja, gdje je jedna od važnijih mjera ozelenjavanje urbanih 
područja.  
 

 Vijeće je raspravljalo o problemu prekomjernog devastiranja zelenila na više lokacija, 
te će uputiti dopis nadležnima i zatražiti izvid i ponovnu sadnju stabala.  
Područje Potoka je bilo uređen dio grada s mnoštvom zelenila koje se u nekoliko 
zadnjih godina nepotrebno uništava i postaje neprepoznatljivo. Nezadovoljstvo su 
građani iskazali primjedbama na zadnje izmjene DUP-a, pisanjem peticija i dopisa 
koji nisu uvaženi. Sve to utiče na smanjenje kvalitete života što vidljivo u opadanju 
broja stanovnika s tendencijom daljnjeg pada.   

  
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 
    


