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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-18 
Rijeka,  26.11.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO POTOK 
 

21. sjednica VMO Potok održana je 26.11.2020. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Potok, M. Butkovića 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Zoran Frković, predsjednik VMO 
- Emil Viola, član VMO 
- Marsel Gović, 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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Donošenje drugog Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu. 
3. Usvajanje Programa rada za 2021. godinu. 
4. Usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu. 
5. 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 prihvaća na znanje sljedeću obavijest Antonije Ferenčak iz I. policijske 
postaje: „U cilju sprječavanja kaznenih dijela „prijevara na kućnom pragu“, „džepne 
krađe“ kao i ostalih oblika imovinskog kriminaliteta, policijski službenici I. policijske 
postaje Rijeka obići će područje MO, te podijeliti pojedinim predstavnicima stanara 
letke koji ukazuju na mjere samozaštite koje građani mogu poduzeti kako ne bi 
postali žrtve kažnjivih radnji. 
 

• Dvoje stanara zgrada Z. Petranovića 5 i N. Cara 2 zainteresirano je za natječaj Riječki 
program lokalnog partnerstva za uređenje javnih površina koji se nalazi na 
stranicama Grada Rijeke. Predlažu uređenje dvorišta, zamjenu derutnih klupa, 
obnovu pijeska i popločanog dijela, postavu dječjih sprava i stola za stolni tenis.  
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Vijeće je od Odjela za urbanizam zatražilo provjeru vlasništva navedenog prostora i 
dobilo odgovor da se radi o mješovitom vlasništvu, a budući da je u pravilima 
Natječaja navedeno da se prijavljeni projekti mogu raditi samo na 100°% gradskom 
zemljištu, projekt ne bi bio moguć. Budući da se radi o zatvorenoj površini trebalo bi 
zatražiti mišljenje i suglasnost svih predstavnika stanara zgrada koje direktno imaju 
izlaz na dvorište. Odgovor će se proslijediti stanarima. 
 

• Vlasnik Scorpion Gym-a, ovlašteni predstavnik i djelatnici upravitelja zgrade M. 
Butkovića 2 izvršili su izvid prostorija WC-a MO Potok u kojima je vidljivo oštećenje 
zida i prodor vlage u navedeni objekt, te zatražili hitnu sanaciju. Temeljem 
navedenog zatražit će se hitna sanacija, ali i kompletno rješenje problema - postavu 
novih adekvatnih prozora, jer će se u protivnom nastaviti s prodorom vlage i 
uništavanjem cjelokupnog prostora. 
 

AD 2 
 
Temeljem Odluke o otkazivanju realizacije programa Doček svetog Nikole i Dan Mjesnog odbora s 
20. sjednice VMO Potok od 29. listopada 2020. zbog nepovoljne epidemiološke situacije 
uzrokovane pandemijom COVID19, Vijeće je jednoglasno donijelo drugi Rebalans Financijskog 
plana za 2020. godinu.: 
 
      Zaključak: 

 
• Programska aktivnost Doček svetog Nikole smanjena je u ukupnom iznosu za 

12.000,00 kn 
• Programska aktivnost Dan MO Potok smanjena je u ukupnom iznosu za 3.500,00 kn 
• Ukupna vrijednost Financijskog plana MO Potok za 2020. godinu, umanjuje se sa  

20.750,00 kn na 1.650,00 kn. 
 
AD 3 
 
      Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za 2021. godinu: 
1. Zdravstvo – mjerenje tlaka i šećera u krvi 
2. Pozdrav ljetu 
3. Doček svetog Nikole  
4. Dan MO 

 
AD 4 
 
       Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2021. godinu. 
  

AD 5 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Potok: 
 

Snježana Seršić    Zoran Frković 
    


