
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-4 
Rijeka,  25.02.2021. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE VMO POTOK 
 

24. sjednica VMO Potok održana je 25.02.2021. (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 
- Alan Šustić, član VMO 
- Emil Viola, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Leo Šamanić, zamjenik predsjednika 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 stanara iz Cambierieve ulice u kojem se žale na situaciju u 
kojoj se je od zatvaranja parkirališta „Benčić“ znatno smanjio broj raspoloživih 
mjesta u navedenoj ulici i široj okolici. Iako plaćaju mjesečnu preplatu jako je teško 
naći slobodno mjesto. Proteklih mjeseci su povremeno parkirali u blizini zgrade 
Cambierieva 4 ispred „PiK“-a na lijevoj strani ulice dok se ne oslobodi označeno 
parkirno mjesto. Pritom nije ometan niti usporen promet, pješaka i automobila. Do 
sada se kazne za parkiranje na tim mjestima nisu naplaćivale, ali su danas svi 
automobili  dobili kazne za nepropisno parkiranje, pa mole da se osiguraju dodatna 
parkirna mjesta u kvartu ili neka se prestanu naplaćivati kazne na mjestima koja ne 
ometaju promet, barem do ponovnog otvaranja parkirališta u „Benčiću“, jer oni kao 
stanari nemaju drugih mogućnosti, a trebaju živjeti ovdje.  
Nakon rasprave donijeta je odluka da će se dopisom od Rijeka Prometa zatražiti da 
se barem privremeno dok se ne omogući obećan broj parkirnih mjesta u „Benčiću“ 
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ukloni znak zabrane parkiranja na desnoj strani Cambierieve ulice (od skretanja u 
KBC do spoja s ulicom V. C. Emina), pogotovo što se radi o jednosmjernoj ulici, a 
cijeli pločnik na lijevoj strani je omeđen stupićima, te je nesmetan prolaz pješaka. 

  
AD 2 

 Predsjednik Vijeća obavijestio je o neprimjerenim scenama i postupanju koje je 
revoltiralo mnoge građane Potoka, a zbilo se pred nekoliko dana. 
Naime ulici J. Završnika nalaze se 2 ugostiteljska objekta („Narval“ i „Boom bar“) 
koji prema važećim uputama stožera izdaju kavu „za van“ i nemaju sjedeća mjesta 
ispred lokala. U oba objekta došlo je 5-6 pripadnika Državnog inspektorata i policije 
(građani su pomislili da je došlo do nekog težeg krivičnog djela), te su ispred lokala 
postavljene trake s natpisom Državnog inspektorata i obavijest o kaznenom djelu. 
Oba lokala nalaze se na pločniku – javnoj površini koji je jedini prolaz za pješake 
(omeđen je parkiralištem i kolnikom) i osoblje lokala ne može vršiti kontrolu 
zadržavanja, niti zatvoriti prolaz i zabranjivati kretanje ljudi. Uz rub pločnika nalaze 
se improvizirani dijelovi koji su zavareni za pločnik i ne mogu se ukloniti, te ih je 
nekolicina građana koristila za odlaganje ambalaže pri konzumaciji.  
 
Nakon rasprave odlučeno je da će se o nastaloj situaciji obavijestiti Gradonačelnika, 
jer su takve scene potpuno neprimjerene i vode daljnjem zastrašivanju građana i 
malih poduzetnika koji ne svojom krivicom u ovim teškim vremenima kada im je 
onemogućen normalan rad i poslovanje već dugi vremenski period, sada dolaze u 
situaciju da ih se i neopravdano kažnjava. 
 

 Više građana Potoka zatražilo je od mjesnog odbora informaciju o tome da li je došlo 
do promjene vlasnika terena u Cambierievoj ulici za kojeg je Grad izdao dozvolu za 
izgradnju hotela, i ako je tko je novi vlasnik i da li su mu izdane dozvole (i koje) za 
prenamjenu. Cijeli teren je pretvoren u parking, devastirano je svo zelenilo iako je 
namjena bila izgradnja hotela što je građanima i prezentirano u Mjesnom odboru 
Potok prilikom predstavljanja izmjena DPU Potok 4. rujna 2018.  
 
Nakon rasprave odlučeno je da će se zatražiti odgovori od Odjela za urbanizam i 
komunalni sustav.  

 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
    


