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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-18 
Rijeka,  17.10.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO POTOK 
 

9. sjednica VMO Potok održana je 17.10.2019. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Zoran Frković, predsjednik VMO 
- Marsel Gović, član VMO 
- Emil Viola, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
- stanari iz ulice Nikole Cara k. br. 2, 4 i 6 
 
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. Sastanak sa stanarima iz ulice Nikole Cara u vezi problema nedostatka parkirnih mjesta. 
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 prima na znanje odgovor KD „Vodovod i kanalizacija“ na zahtjev za čišćenje 
neprohodnih cijevi za  odvodnju oborinskih voda – naročito u ulici Nikole Cara, 
Zdenka Petranovića, Viktora Cara Emina i Josipa Završnika u kojem se navodi 
sljedeće: Tijekom lipnja i srpnja u suradnji s Rijeka Plusom napravili smo pregled i 
čišćenje dostupnih slivnika. Bilo je otežano zbog stalno zauzetih parkirnih mjesta, pa 
je ostao manji broj slivnika koji će se očistiti čim se za to stvore uvjeti.  
 

• Vijeće je raspravljalo o primjedbi gđe Ingrid Marinkov iz N. Cara 5 da se zatvaranjem 
Benčića i naplaćivanjem parkinga nakon 30 minuta u krugu bolnice još više 
pogoršalo stanje za stanare Potoka. Vijeće intenzivno radi na rješavanju problema, te 
poziva stanare pojedinih zgrada na razgovore kako bi zajednički poradili na 
iznalaženju rješenja za ovaj, ali i ostale probleme stanovnika Potoka.  
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Također će se povezati i sa susjednim mjesnim odborima s kojima dijele zajedničku 
problematiku. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Plusa u kojem se navodi sljedeće: „U 
području Zapad raspolažemo sa 565 parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima na 
koja gravitira broj od 562 pretplatnika. Napominjemo da ukupni  broj mjesta osim 
ulice Cambierieva, Milana Butkovića, Nikole Cara, Zdenka Petranovića, R. K. 
Jeretova, Potok, S. Vončine i J. Završnika uključuje i ulice Ciottina, parkiralište Trg 
Kralja Tomislava, te parkiralište HŽ Žabica koja se nalaze u području Zapad.  

 
• OGU za komunalni sustav je uputio obavijest da je nakon realizacije prioriteta za 

2019. godinu preostalo 9.346,44kn, te im je potrebno dostaviti prijedlog na  što će se 
utrošiti. Odluka će se donijeti na sljedećoj sjednici. 

 
AD 2 
 
Temeljem dopisa ovlaštenih predstavnika zgrada Nikole Cara k. br. 2, 4 i 6 u kojem se žale na 
situaciju u kojoj zbog nedostatka parkirnih mjesta provedu i do sat vremena dnevno u traženju 
parkinga,  Vijeće MO Potok pozvalo je stanare na sastanak kako bi raspravili o ovom, ali i ostalim 
problemima.  
 

Zaključak: 
 
• Predsjednik Vijeća Zoran Frković zahvalio je građanima na dolasku, te ih upoznao s 

mjerama koje je MO do sad poduzeo u vezi s nedostatkom parkirnih mjesta na 
cijelom području Potoka. Od svih nadležnih gradskih odjela i trgovačkih društava 
zatražena je hitna analiza i donošenje rješenja, no nažalost ono još nije pronađeno.   
Rijeka Plus je dostavio podatke iz kojih je vidljivo da broj parkirnih mjesta u 
području Zapad odgovara broju pretplatnika, pa je temeljem te informacije zatraženo 
da se barem dok se ne pronađe drugo rješenje vozačima bez pretplate naplaćuje 
maximalna tarifa od 10 kn po satu kako bi više mjesta ostalo za stanare. Prijedlog 
nije prihvaćen, ali je odgovoreno da će se razmotriti u sklopu sveobuhvatne analize 
parkiranja u predmetnoj zoni. 

• Vijeće će i dalje organizirati sastanke sa stanarima iz pojedinih ulica kako bi ih se što 
više uključilo u iskazivanje volje za rješavanje trenutno najvećeg problema 
stanovnika Potoka. 

• Osim o ovom raspravljalo se i ostalim problemima koje muče građane Potoka i 
umanjuju kvalitetu življenja što je već sada vidljivo u smanjenju broja stanovnika, a 
koji će se u slučaju nerješavanja i dalje povećavati. Kao potencijalni faktor promjene 
naveden je DPU Potok u kojem je predviđeno rušenje nekih zgrada, izgradnja velikih 
infrastrukturnih zahvata koja bi povećala promet i narušila vrijednost stare gradske 
jezgre i ovog mirnog kvarta.     

 
AD 3 
 
     Nije bilo prijedloga za raspravu. 
    
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
       


