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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR POTOK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:  026-04/19-04/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-11 
Rijeka,  22. siječnja 2021. 
  

                      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 2020. GODINE 
 
 

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

Vijeće je tijekom 2020. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 
• utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora temeljem pojedinačnih 

zahtjeva građana i procjenom članova vijeća 

• primilo na znanje informaciju o nemogućnosti realizacije malih komunalnih akcija 
predloženih i usvojenih za realizaciju u 2020. godinu obzirom na okolnosti izazvane 
pojavom korona virusa COVID-19 i znatnog smanjenja prihodovne strane proračuna, uz 
napomenu da se spomenuti prijedlozi za 2020. godinu za realizaciju prenose u 2021. 
godinu, te da neće biti objave javnog poziva građanima glede prijave novih prijedloga malih 
komunalnih akcija -  prioriteta komunalnog opremanja i uređenja za 2021. godinu    

• 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 i 2 rebalansa Financijskog plana 
 

Pandemija COVID-19 utjecala je i odrazila se na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, 
pa tako i na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke. Također, s obzirom na mjere Vlade 
RH i Grada Rijeke donesene u cilju pomoći gospodarstvu došlo je do znatnog smanjenja 
prihodovne strane proračuna koja se naravno odrazila i na njegovoj rashodovnoj strani.  
Slijedom navedenog, prema uputi Odjela gradske uprave za financije koja je 20. svibnja 2020. 
godine dostavljena svim odjelima gradske uprave navodi se da je zbog drastičnog smanjenja 
prihoda proračuna i proračunskih korisnika potrebno iznaći sve mogućnosti za smanjenja na 
rashodovnoj strani. U skladu s navedenim, vijećima mjesnih odbora dana je mogućnost 
odustajanja od pojedinih aktivnosti u potpunosti ili djelomično (realizacija aktivnosti u manjem 
opsegu s manje sredstava).  
Osim navedenog, dodatna otežavajuća okolnost za odvijanje programskih aktivnosti bila je i 
činjenica da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID-19, 
preporukama HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite, ograničio broj osoba koje istovremeno mogu 
boraviti u istom prostoru obzirom na površinu prostorije (prostori mjesnih odbora) uz objavu 
preporuke o izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorijama. 
Iz navedenog razloga Vijeće Mjesnog odbora Potok izradilo je dva rebalansa financijskog plana 
za 2020. godinu (21. svibnja i 26. studenoga). 
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2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 

Sjednice 
Vijeće je održalo 10 sjednica s ukupno 31 točkom dnevnog reda. 

 
Sastanci 
Vijeće je održalo 5 sastanaka s nadležnim odjelima, službama, komunalnim društvima i 
građanima s ciljem  rješavanja komunalne i ostale problematike:  

 

• 1 sastanak s predstavnicima Odjela za komunalni sustav, Rijeka Prometa i Rijeka Plusa 
(problematika parkiranja i prezentacija prijedloga rekonstrukcije Cambierieve ulice, te stanje 
radova i konačno rješenje kompleksa „Benčić“) 

• 1 sastanak na terenu s Odjelom za komunalni sustav i Čistoćom (realizacija preostalih 
sredstava za komunalne prioritete iz 2019. godine)  

• 1 sastanak na terenu s Rijeka Prometom (realizacija prioriteta iz prethodne godine, te 
redovno održavanje) 

• 1 sastanak s gradonačelnikom i Odjelom za komunalni sustav (program malih komunalnih 
akcija u 2020. godini) 

• 1 sastanak s komunalnim redarom 
 

3. Pokrenute inicijative vijeća 
 

• pokrenuta je inicijativa za rješavanje problematike nedostatka parkirnih mjesta za stanare 
na području MO Potok, te dani prijedlozi za privremeno rješenje 

• pokrenuta je inicijativa za poboljšanje uvjeta za pretplatnike – korisnike povlaštenih 
parkirnih karata, te modernizaciju sustava evidencije i uplate 

• Vijeće se angažiralo na dobivanju informacija vezanih za dinamiku i opis radova na 
izgradnji budućeg hotela u Cambierievoj ulici i kompleksu „Benčić“ i njihovom utjecaju na 
život stanara Potoka. 

• Vijeće se angažiralo prigovorima protiv daljnje nepotrebne devastacije zelenila i pokrenulo  
inicijativu za dodatnu sadnju autohtonog drveća 

• pokrenuta je inicijativa za rješavanje problema s kanalizacijom na području Potoka 

• pokrenuta je inicijativa za cjelokupno rješenje rasporeda kontejnera za smeće, te boljeg 
održavanja čistoće na području Potoka 

• nastavljena je inicijativa za poboljšanje sigurnosti vozača i pješaka u prometu (postava 
prometnih ogledala na više pozicija) 
 

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 

 
Vijeće Mjesnog odbora Potok nije organiziralo aktivnosti iz ovog područja. 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 otkazane su planirane 
akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
 
6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 

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

 
 
 



3 

 

7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 
Vijeće Mjesnog odbora Potok nije organiziralo aktivnosti iz ovog područja. 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora 
Potok je na svojoj 15. sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijelo zaključak temeljem 
kojeg su u potpunosti otkazane aktivnosti programa Pozdrav ljetu. 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora 
Potok je na svojoj 20. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donijelo zaključak temeljem 
kojeg su u potpunosti otkazane aktivnosti programa Dan Mjesnog odbora. 

 
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora 
Potok je na svojoj 15. sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijelo zaključak temeljem 
kojeg su u sklopu programa Pozdrav ljetu otkazani Turnir u briškuli i trešeti i Turnir u pikadu.   

 
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
Vijeće Mjesnog odbora Potok nije organiziralo aktivnosti iz ovog područja. 
 
S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora 
Potok je na svojoj 20. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donijelo zaključak temeljem 
kojeg su u potpunosti otkazane aktivnosti programa Doček svetog Nikole. 
    
10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 
Program rada Vijeća Mjesnog odbora Potok ostvaren je u manjem opsegu obzirom na 
novonastalu situaciju izazvanu pojavom korona virusa COVID-19. 
 
Ostvarena je sljedeća programska aktivnost: 

 
REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO 
 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 182,99 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 - redovna aktivnost vijeća  MO 
reprezentacija:                                                              182,99 kn                                                               
 
 

11. Prihodi i rashodi  
 
Vijeće MO Potok je sukladno Financijskom planu za 2020. godinu za programske aktivnosti 
utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
  
Pozdrav ljetu                                                            0,00 kn 
Doček svetog Nikole                                                            0,00 kn 
Dan MO                  0,00 kn  
Redovna programska aktivnost VMO                    182,99 kn 
Ukupno:                                                                           182,99 kn 
 
Računalne usluge                        150,00 kn 
Ukupno:                         332,99 kn  
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S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 Vijeće Mjesnog odbora Potok 
donijelo je dva rebalansa financijskog plana i to: na 15. sjednici održanoj 21. svibnja 2020. i na 21. 
sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine.  
 
Ovim rebalansima ukupna vrijednost Financijskog plana MO Potok za 2020. godinu umanjena je 
sa 20.750,00 kn na 1.650,00 kn. 
 
 
PLANIRANI PRIHODI         PLAN  REBALANS 2 
 
OPĆI PRIHODI:         

1. Programske aktivnosti MO 129001      19.750,00 kn  1.650,00 kn 
 
DONACIJE 

1. Programske aktivnosti MO 129001       1.000,00 kn                  0,00 kn 
 
 
UKUPNO PRIHODI:                                        20.750,00 kn             1.650,00 kn 
 
 
 
RASHODI OSTVARENJE: 

 
OPĆI RASHODI:         

1. Programske aktivnosti MO 129001        332,99 kn 
  
DONACIJE 

1. Programske aktivnosti MO 129001           0,00 kn   
  

 
UKUPNO RASHODI:                                                                         332,99 kn 
 
 
  

 
 
 
 

 
Predsjednik Vijeća MO Potok 
 
 

     Zoran Frković 
 


