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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  07.10.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

21. sjednica VMO Mlaka održana je 07.10.2011. (srijeda) s početkom u 17:00 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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 20. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Donošenje programa za 2012. godinu iz područja Samouprave. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prima na znanje peticiju stanara zgrade E. Kovačića 1 kojom traže asfaltiranje 

cjelokupne zelene površine od cca 45 m² ispred navedene zgrade i ureñenje 
parkirališta. Površina je ureñena pred 2 godine, ali se ne održava, pa je postala 
odlagalište smeća i okupljalište kućnih ljubimaca s koje se širi nesnosan smrad.  
Zahtjev će se uvrstiti u prijedlog prioriteta za 2013. godinu. U slučaju da nakon 
usvajanja prioriteta za 2012. godinu ostane dovoljno sredstava,  predložit će se 
realizacija navedenog. 

• Vijeće prihvaća zahtjev vijećnice Dolores Mlinarek za rušenje dotrajalog dimnjaka- 
bivše kotlovnice "Parkova i nasada" Rijeka koji je u vlasništvu Grada Rijeke (izmeñu 
ulica Luki i Podmurvice). Zahtjev će se proslijediti OGU za komunalni sustav. 
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AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je odlučilo da će u sljedećoj godini realizirati sljedeće 

programe iz područja Samouprave: 
Dan žena 
Majčin dan 
Dani MO Mlaka 
Bilten 
Likovna radionica za odrasle 
Doček Svetog Nikole 
Likovna radionica za djecu 
Ususret Božiću 

 
AD 3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

 
  
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


