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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  06.07.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

1. sjednica VMO Mlaka održana je  06.07.2010. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Sergio Terpić, član VMO. 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
Zbog izostanka tajnice, ulogu zapisničara preuzela je zamjenica predsjednika Vijeća Irena 
Grubiša. 
 
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Pravila o radu MO Mlaka. 
2. Donošenje Poslovnika o radu VMO Mlaka. 
3. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na žiro-računu 

mjesnog odbora. 
4. Izvješće o realiziranim programima do 01.07.2010. godine. 
5. Izvješće o održanoj akciji „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2010“. 
6. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
7. Razno. 
 

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

• Nakon rasprave jednoglasno su donesena i usvojena Pravila o radu MO Mlaka. 

 
AD 2 
 

• Nakon rasprave jednoglasno je donesen  i usvojen  Poslovnik o radu VMO Mlaka. 
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AD 3 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da su osobe ovlaštene za 

raspolaganje sredstvima na žiro-računu  i potpisivanja financijske dokumentacije MO 
Mlaka:     -  Ivo Simper - predsjednik Vijeća  

                      -  Irena Grubiša -  zamjenica predsjednika Vijeća. 
 

AD 4 
 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća na znanje Izvješće o realiziranim programima do 01.07.2010. godine. 

Detaljnije izvješće slijedi u narednom periodu. 
 

AD 5 
 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća Izvješće o održanoj akciji „Birajmo najljepšu okućnicu,  balkon i 

prozor 2010“ . 
              

AD 6 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Prihvaća se zahtjev „Čistoće“ za postavljanje stupića na pločnik uz park Mlaka i 

prosljeñuje Rijeka Prometu. 
   
• Vijećnice Elena Dorčić-Spatola i Irena Grubiša provjerit će navode g. Štulića iz ulice 

Luki 2, koji se žalio na buku neučvršćenih šahti na kolniku ispred Zvonimirove 6.    
Za ostale navedene probleme, Vijeće nije nadležno.   

 
• Problem nedostatka kontejnera za smeće u ulici M. Barača kod k. br. 13 riješit će 

„Čistoća“, jer je utvrñeno da njihovi djelatnici samoinicijativno vrše raspored 
kontejnera ovisno o njihovoj popunjenosti. 

• Takoñer je potrebno izvidjeti mogućnost pojačanja javne rasvjete nakon 22h na 
navedenoj lokaciji. 

 
 
AD 7 
 

Zaključak: 
• Potrebno je na terenu provjeriti opravdanost zahtjeva za postavu rasvjetnog tijela 

izmeñu Podmurvica 6 i 8.  Provjerom dokumentacije tajnica je utvrdila da je Energo 
sredstvima prioriteta za 2009. godinu postavio novo rasvjetno tijelo u ulici 
Podmurvice kod k. br. 8, te je zahtjev neopravdan. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – zamjenica predsjednika VMO 
Mlaka: 

Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Irena Grubiša Ivo Simper, prof. 
        


