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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:  026-05/15-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-8 
Rijeka,  30. siječnja 2017. 
  

                      GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 
 

 
 

IZVJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA POTOK 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 
 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 

Vijeće je tijekom 2016. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 
• utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora (putem javnog poziva 

građanima za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, temeljem pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova vijeća) 

• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti njihovog 
rješavanja, te učestvovalo u postupku usklađivanja prioriteta s resornim odjelima Gradske 
uprave 

• utvrdilo ostale potrebe i interese građana temeljem prijedloga i zahtjeva građana, 
ovlaštenih osoba stambenih objekata i procjenom članova vijeća, te ih unijelo u prijedloge 
programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora 

• izradilo Program rada  
• izradilo Financijski plan 

 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 

Sjednice 
Vijeće je održalo 7 sjednica s ukupno 28 točaka dnevnog reda. 

 
Sastanci 
Vijeće je održalo 7 sastanaka s nadležnim odjelima, službama i komunalnim društvima s ciljem  
rješavanja komunalne i ostale problematike:  

 
• 1 sastanak s Odjelom gradske uprave za kulturu, Odjelom gradske uprave za komunalni 

sustav i Rijeka Prometom (održavanje i planovi za budućnost ex. kompleksa „Benčić“, te 
komunalna problematika) 

• 3 sastanka na terenu s djelatnicima Rijeka Prometa (prijedlozi i realizacija komunalnih 
prioriteta i redovno održavanje) 

• 1 sastanak na terenu s djelatnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Rijeka 
Prometa (tekuća komunalna problematika) 

• 1 sastanak s komunalnim redarom 
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3. Pokrenute inicijative vijeća 
 

• pokrenuta je inicijativa za obnovu asfalta na nogostupu u ulici Nikole Cara od kućnih 
brojeva 1 do 11 

• pokrenuta je inicijativa za poboljšanje sigurnosti u prometu u ulicama Josipa Završnika i 
Nikole Cara, te za postavljanje vibracijskih traka za usporavanje brzine 

• pokrenuta je inicijativa za trajno rješenje rasporeda kontejnera za primarnu selekciju i 
komunalni otpad u ulici Nikole Cara 

• pokrenuta je inicijativa za označavanje prostora za kućne ljubimce u istočnom dijelu parka 
Josipa Završnika, te zabranu njihovog boravka na dječjim igralištima 

• pokrenuta je inicijativa za postavu stupića na nogostupu u Krešimirovoj ulici od Zavoda za 
javno zdravstvo do Vatrogasne postrojbe 

• pokrenuta je inicijativa za iscrtavanje dodatnih parkirnih mjesta, te premještaj na povoljniju 
lokaciju mjesta za invalide u ulici Nikole Cara 

• pokrenuta je inicijativa za postavu rukohvata uz stepenice na prolazu između Kresnikove i 
ulice 1. maja 

• pokrenuta je inicijativa za postavljanje ograde između dječjeg igrališta i ulice Nikole Cara 
• pokrenuta je inicijativa za dodjelu novog prostora za rad mjesnog odbora Potok 
• Vijeće se angažiralo na održavanju i sanaciji zapuštenog kompleksa ex. Benčić 
• Vijeće je učestvovalo u Riječkom programu lokalnog partnerstva – projekt “Za igru s 

osmjehom – sigurno igralište po mjeri djeteta” u Dječjem vrtiću “Potok” 
 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja) 
 

Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora 
(obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju 
komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima).  

 
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 

Održana je 1 akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi u suradnji s Gradskim društvom 
Crvenog križa, odazvalo se 10 građana. 

 
 

6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 
 

Vijeće nije imalo programsku aktivnost „Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor“. 
 

 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

 
U području kulture Vijeće je organiziralo sljedeće aktivnosti: 
 
• izložba slika Dubravke Zaharija  (program Pozdrav ljetu) 
• nastup ženske klape „Vongola (program Pozdrav ljetu) 
• koncert Duška Jeličića (program Pozdrav ljetu) 

 
U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je 50 korisnika programa. 

 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 

• turnir u briškuli i trešeti (program Pozdrav ljetu)   
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Sudjelovalo  je 12 natjecatelja i promatrača.  
U realizaciji Turnira sudjelovali su:  

1. Klub starijih osoba „Potok“ 
2. sudac Edo Šegon 

 
• osvojeno 3. mjesto u briškuli i trešeti na sportskim natjecanjima mjesnih odbora povodom 

proslave Dana sv. Vida (2 učesnika) 
 

 
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
Vijeće je iz područja brige o djeci provelo sljedeće aktivnosti: 
• za djecu predškolskog uzrasta organizirana je predstava i podjela poklon paketa povodom 

dočeka svetog Nikole 
• organiziran je posjet i darivanje djece bez roditeljske skrbi  

 
Ukupan broj korisnika programa je 150, a u realizaciji programa sudjelovali su: 

1. Teatar Zvrk  
2. Osnovna škola „Podmurvice“ 
3. „Mistraž“ 
4. Dom za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić 

 
 

10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 

Program rada VMO Potok realiziran je kroz sljedeće programske aktivnosti: 
 

1. Pozdrav ljetu 
2. Doček svetog Nikole 
3. Redovna aktivnost Vijeća MO 
4. Bankarske usluge 

 
Iako je u prosincu bio planiran, program Dan MO nije realiziran zbog objektivnih okolnosti 
(dugotrajni radovi na preuređenju prostora MO Potok)  
 
 
POZDRAV LJETU održan je 14. svibnja i 10. lipnja. 2016. godine. U sklopu programa odvijale su 
se sljedeće aktivnosti: 

• turnir u briškuli i trešeti 
• izložba slika  
• 2 glazbena nastupa 

 
Program je odrađen u suradnji sa: Klubom starijih osoba „Potok“, slikaricom Dubravkom Zaharija, 
ženskom klapom „Vongola“ i Duškom Jeličićem - Bonacom.  
U programu je sudjelovalo 75 korisnika. 
  
Za realizaciju programske aktivnosti Pozdrav ljetu utrošeno je ukupno: 2.784,84 kn    
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
6 medalja za turnir u kartama                                           116,25 kn 
nagrade (piće) za 3 najbolja para                                     188,75 kn 
piće i grickalice                                              479,84 kn 
nastup Duško Jeličić                                                       2.000,00 kn 
Ukupno:                                                                          2.784,84 kn 
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DOČEK SVETOG NIKOLE održan je 4. prosinca u suradnji s Vijećem mjesnog odbora Mlaka.      
U sklopu programa odvijale su se sljedeće aktivnosti: 

• prigodna predstava „Gdje je sada bijela brada“  
• podjela poklon paketa (igračke i slatkiši) 
• posjet i darivanje djeci bez roditeljske skrbi  

 
U realizaciji programa sudjelovali su: Teatar „Zvrk“, OŠ „Podmurvice“, „Mistraž“, Dom za 
nezbrinutu djecu „Ivana Brlić Mažuranić“, roditelji i volonteri. 
U programu je sudjelovalo 150 korisnika. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Doček Svetog Nikole utrošeno je ukupno: 9.534,06 kn. 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
izvedba prigodne predstave                                           3.000,00 kn 
slatkiši                                                                               999,50 kn 
igračke                                                                            4.994,86 kn 
Ukupno:                                                                          8.994,36 kn 
 
Izdaci iz donacija: 
A 129002 programska aktivnost MO iz donacija 
higijenske potrepštine                                  539,70 kn 
 
 
BANKARSKE USLUGE  
za provođenje transakcija na žiroračunu Mjesnog odbora Potok iznose: 243,50 kn 

          
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
bankarske usluge                                                              243,50 kn 
 
 
REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO 
 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 1.494,04 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129004 - redovna aktivnost vijeća  MO 
reprezentacija:                                                              1.494,04 kn                                                               
 
 

11. Prihodi i rashodi  
 
Vijeće MO Potok je sukladno Financijskom planu za 2016. godinu za programske aktivnosti 
utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Pozdrav ljetu                                                       2.784,84 kn 
Doček svetog Nikole                                                       9.534,06 kn 
Redovna programska aktivnost VMO                   1.494,04 kn 
Bankarska naknada                                                           243,50 kn 
Ukupno:                                                                       14.056,44 kn 
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PRIHODI 
 
OPĆI PRIHODI:         

1. Programska aktivnost MO      15.800,00 kn      
2. Redovna aktivnost vijeća        1.500,00 kn 

  
DONACIJE:           

3. Programska aktivnost MO iz donacija      1.000,00 kn 
 
 
UKUPNO PRIHODI:                                                                   18.300,00 kn 

 
 
RASHODI: 

 
OPĆI RASHODI:         

1. Programska aktivnost MO      12.022,70 kn 
2. Redovna aktivnost vijeća        1.494,04 kn 

 
DONACIJE:           

3. Programska aktivnost MO iz donacija         539,70 kn 
 
UKUPNO RASHODI:                                                                       14.056,44 kn 
 

 
 

 
Predsjednik Vijeća MO Potok 
 
 

   dr. sc. Bojan Hlača 
 


