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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  17.01.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO POTOK 
 

1. sjednica VMO Potok održana je  17.01.2019. (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 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Leo Šamanić, zamjenik predsjednika VMO 
-    Alan Šustić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima financijskog plana 

mjesnog odbora Potok. 
2. Donošenje Pravila o radu MO Potok. 
3. Donošenje Poslovnika o radu VMO Potok. 
4. Donošenje Pravilnika o nagrađivanju za doprinos razvoju MO Potok. 
5. Usvajanje Programa rada za 2019. godinu. 
6. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu. 
7. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2018. godinu. 
8. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
9. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da su osobe ovlaštene za 
raspolaganje sredstvima financijskog plana i potpisivanje financijske dokumentacije 
MO Potok: Zoran Frković - predsjednik Vijeća i Marsel Gović – član Vijeća. 

 
AD 2 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno su donesena i usvojena Pravila o radu MO Potok. 
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AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen  i usvojen  Poslovnik o radu VMO Potok. 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen i usvojen Pravilnik o nagrađivanju za 

doprinos razvoju MO Potok. 
 

AD 5 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za sljedeću godinu: 

1. Zdravstvo – mjerenje tlaka i šećera u krvi 
2. Pozdrav ljetu 
3. Doček svetog Nikole  
4. Dan MO 

 
AD 6 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2019. godinu. 

 
AD 7 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Potok za 2018. 

godinu. 
              

AD 8 
 
Predsjednik VMO Zoran Frković informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

• Predsjednik udruge „Riječki buvljak“ gdin Mirko Milošević obratio se mjesnom 
odboru Potok molbom za podršku (suglasnost) inicijativi udruge za promjenu 
lokacije na kojoj se izlažu i prodaju rabljene stvari (buvljak). Grad Rijeka je za tu 
namjenu odredio korištenje tržnice Brajda nedjeljom, te postavio štandove uz dnevni 
najam od 10 kn. Smatra da je ta pozicija neadekvatna, te predlaže parkiralište ex. 
„Rikard Benčić“. Vijećnici su nakon rasprave zaključili da mjesni odbor nije nadležan 
za donošenje odluke o izboru lokacije niti za izdavanje dozvole i organizaciju 
buvljaka, već je to Grad Rijeka koji je već odobrio i organizirao buvljak nedjeljom na 
tržnici Brajda. Osim toga prostor. ex. „Benčić“ je neprikladan, pun ruševnih zgrada, 
te kao takav predstavlja opasnost za veći broj građana koji bi se tu zadržavao. U 
tijeku je izvođenje radova na svim objektima unutar kompleksa kako bi bio u funkciji 
projekta prijestolnice europske kulture 2020 godine. Vijeće smatra da bi idealan 
prostor za održavanje buvljaka bio dio prilaza Harteri, jer je dostupan prilaz 
automobilima, te u okolici nema stanara kojima bi eventualno smetala buka.  
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AD 9 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je raspravljalo o problematici stanovnika Potoka kojom će se baviti u 

predstojećem mandatu, te će se svakako nastojati povezati sa što većim brojem 
građana i uključiti ih u rad mjesnog odbora na zajedničku korist.  
Također će se nastojati povezati sa susjednim mjesnim odborima koji imaju slične 
probleme i interese radi boljeg i bržeg postizanja zajedničkih ciljeva. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
        


