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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  28.03.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO POTOK 
 

3. sjednica VMO Potok održana je  28.03.2019. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Zoran Frković, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Alan Šustić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Leo Šamanić, zamjenik predsjednika 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. 
 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom gđe Anje Šustić-Kiseljak koja je u ime stanara 
Milana Butkovića i Cambierieve ulice zatražila da se korisnicima povlaštene 
stanarske parkirne karte omogući parkiranje i na parkiralištu Benčić i u ulicama 
parkirne zone Potok. Naime do sada ta mogućnost nije postojala, pa stanari koji su 
odabrali parkiralište Benčić imaju problem jer je zbog radova za trećinu smanjen broj 
parkirnih mjesta.  
Rijeka Plus je za vrijeme izvođenja radova u Benčiću odobrio korisnicima parkirališta 
Benčić parkiranje na prostoru Zapad - Ciottina ulica, Milutina Barača, Trg kralja 
Tomislava (kraj željezničkog kolodvora), Cambierieva, Butkovićeva, Potok (Ulica Z. 
Petranovića, R. Katalinića Jeretova, Nikole Cara, ulica Potok, Stane Vončine, te 
Josipa Završnika), parkiralište HŽ Žabica i Zadarske ulice.  
 
Rijeka Plusu će se uputiti dopis  kojim će se tražiti omogućavanje jednakosti izbora 
parkinga za sve stanare s područja MO Potok.  
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AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je raspravljalo o problematici nedostatka parkirnih mjesta za stanare MO 

Potok. Naime, u tijeku su radovi unutar kompleksa Benčić, već sada je smanjen broj 
parkirnih mjesta na toj poziciji, a evidentno je da po završetku istih zbog izgradnje 
novih sadržaja namijenjenih prvenstveno projektu EPK 2020 stanari Potoka više tu 
neće moći parkirati. Radi se o trajnom gubitku od 520  parkirnih mjesta, pa se 
postavlja pitanje pravovremenog donošenja rješenja. Na području bivše zgrade 
„Elektromaterijala“ nalazi se privremeni privatni parking, na čijem će se mjestu  
izgraditi hotel, no zbog konfiguracije terena upitno je da li će se moći pokriti potrebe 
gostiju hotela, a kamoli stanara Potoka. Temeljem navedenog potrebno je zatražiti 
očitovanje nadležnih iz Grada Rijeke što će i kada poduzeti  na rješenju osiguranja 
dovoljnog broja parkirnih mjesta za stanare s područja MO Potok. 
 

• Vijeće je raspravljalo o problematici održavanje čistoće na području MO Potok koja 
je nezadovoljavajuća. Opća slika je prljavost cijelog područja, nedovoljan broj 
spremnika za komunalni i selekciju otpada, te neodržavanje higijene istih. Budući se 
radi o području koje sljedeće godine postaje centar kulturnih događanja u realizaciji 
projekta EPK 2020 potrebno je na vrijeme i kontinuirano voditi računa o pojačanom 
održavanju čistoće.    
 

• Budući se od 1. do 19. travnja zaprimaju prijedlozi građana za komunalne prioritete 
za 2020. godinu (osobno i putem online obrasca na web stranici MO) Vijeće je 
donijelo odluku da će 11.04. organizirati sastanak s ovlaštenim predstavnicima 
stanara radi upoznavanja s novim sazivom i aktivnog uključivanja u rad MO Potok. 
Također je potrebno raditi na povezivanju i koordinaciji rada mjesnih odbora kako bi 
se olakšalo i ubrzalo rješavanje zajedničke problematike. 
 

• Raspravljalo se i o potrebi osiguranja adekvatnijeg prostora za rad MO Potok, pa će 
se ponoviti zahtjev za novi prostor kojeg je Odjelu za gospodarenje imovinom 
krajem 2017. godine uputio prethodni saziv vijeća. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
        


