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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  18.09.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO POTOK 
 

8. sjednica VMO Potok održana je 18.09.2019. (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 
- Emil Viola, 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. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja  komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu. 
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 je raspravljalo o trenutno najvećem problemu s kojim se susreću stanari 
Potoka, a to je nedostatak parkirnih mjesta koji se drastično povećao početkom 
izvođenja radova u sklopu kompleksa „Benčić“, kao i Krešimirovoj, te privatizacijom 
parkirališta u Cambierievoj ulici. 

• Temeljem navedenog Rijeka Plusu je upućen dopis u kojem se tražilo hitno rješenje 
problema nedostatka parkirnih mjesta na području Potoka na način da se barem 
privremeno (dok se problem ne riješi na adekvatniji način) parkiranje za vozače koji 
nemaju povlaštenu parkirnu kartu naplaćuje po najskupljoj tarifi kako bi ostalo više 
mjesta za stanare.  

• Rijeka plus je uputio odgovor u kojem se navodi da trenutno nisu u mogućnosti 
udovoljiti zahtjevu Vijeća za izmjenom cijene sukladno važećim Odlukama. Zahtjev 
će se razmotriti u sklopu sveobuhvatne analize parkiranja u predmetnoj zoni. 
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• Ovlašteni predstavnici zgrada u ulici Nikole Cara k. br 2, 4 i 6 uputili su zahtjev s 
potpisima stanara u kojem se traži odobrenje za korištenje parkirnih mjesta u 
navedenoj ulici samo stanarima s povlaštenom parkirnom kartom, jer zbog 
zatvaranja parkinga „Benčić“ stanari provedu i do sat vremena dnevno u traženju 
parkinga. 

• Nakon rasprave zaključeno je da će se u cilju pronalaska najboljeg rješenja 
organizirati sastanak stanara navedenih zgrada.  

• Od Rijeka Plusa će se zatražiti broj parkirnih mjesta pod naplatom koji se nalaze na 
području mjesnog odbora Potok (ulice Cambierieva, Milana Butkovića, Nikole Cara, 
Zdenka Petranovića, R. K. Jeretova, Potok,  S. Vončine i J. Završnika)  i broj 
korisnika povlaštene parkirne karte s područja MO Potok. 
 

AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim 

prioritetima MO Potok za 2018. godinu. 
 
AD 3 
 
     Zaključak: 

  
• Potrebno je zatražiti povratnu informaciju od Rijeka Prometa o prijedlozima koje je 

Vijeće uputilo kao  dodatne nakon preostalih sredstava za 2018. godinu: 
 

a)  Izmještanje uspornika s lokacije Nikole Cara kod kućnog broja 9 na poziciju uz dječje 
     igralište u istoj ulici 
b) Postava prometnih ogledala na sljedeće pozicije:  
-raskršće ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova 

      -raskršće ulica Rikarda Katalinića Jeretova i Josipa Završnika 
      -raskršće ulica Josipa Završnika i Potok 
    
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


