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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  28.08.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 34. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

34. sjednica VMO Mlaka održana je 28.08.2012. (utorak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Marin Filčić,, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 33. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Odluke o ovlaštenoj osobi za raspolaganje sredstvima na žiro-računu 
mjesnog odbora.  

2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da će pored predsjednika Vijeća ovlaštena 

osoba za raspolaganje sredstvima na žiro-računu biti zamjenik predsjednika Marin 
Filčić.  

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog OGU za urbanizam u kojem se navodi da bi se krajem 2012. 
godine započelo s realizacijom prioriteta MO Mlaka "Izrada parkovne studije 
povijesnog parka Mlaka" za kojeg je osigurano 25.000,00 kn, a ostatak potrebnih 
sredstava financirao bi se iz prioriteta za 2013. godinu.  
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Vijeće će poslati suglasnost nakon povratne informacije o ostalim prijedlozima 
prioriteta za 2013. godinu. 

• Vijeće je zaprimilo odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da nisu u 
mogućnosti realizirati prioritet "Ureñenje zelene površine i postava ograde u ulici 
Franje Čandeka zapadno od k. br. 23b", jer je utvrñeno da je INA - industrija nafte 
d.d. u vlasništvu dijela zelene površine uz navedeni neboder.  Potrebno je uputiti 
mail OGU za komunalni sustav s fotografijama zelene površine izmeñu nebodera F. 
Čandeka 23b i TC "Andrea" i tražiti ureñenje (nasipanje zemlje, sadnja trave i 
čempresa). 

• Vijeće je zaprimilo molbu gdina Borisa Ivančića za premještaj 2 kontejnera za kućni 
otpad s lokacije R. Picovicha 15 na adekvatniju poziciju, jer se nalaze na zavoju i 
nizbrdici, te predstavljaju opasnost. Zahtjev će se proslijediti "Ćistoći". 

• Vijeće je zaprimilo molbu za rušenje stabla bukve iza zgrade G. Duella 8, jer 
onemogućava rast ostalih stabala, te zahtjev za rušenje osušenog stabla cedra 
ispred zgrade G. Duella 8. Zahtjevi će se proslijediti u OGU za komunalni sustav. 

• Zamjenik predsjednika MO Mlaka Marin Filčić prisustvovao je 12.07.2012. prezentaciji 
projekta izvoñenja radova HEP-a na izmjeni kabelskih vodova. Radovi započinju 
krajem kolovoza i trajat će do siječnja 2013. godine. Obavijest s popisom ulica i 
dinamikom izvoñenja radova će se objaviti na plakatima i poslati ovlaštenim 
predstavnicima većih stambenih zgrada na području MO Mlaka.  

 
AD 3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.   
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


