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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  11.10.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 37. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

37. sjednica VMO Mlaka održana je 11.10.2012. (četvrtak) s početkom u 17:00 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 36. 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. Rasprava i donošenje Programa rada za 2013. godinu. 
3. Donošenje odluke o izmjeni Financijskog plana za 2012. godinu. 
4. 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 je zaprimilo zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade R. Benčića 11 gdina Vinka 
Koštomaja za promjenu pijeska na dječjem igralištu pored navedene zgrade. Nakon 
izvida na terenu donijet će se odluka o daljnjem postupku. 

• Gdin Sergio Terpić uputio je nekoliko zahtjeva u ime stanara ulice Podinjol. Nakon 
rasprave zaključeno je sljedeće: 
- prihvaća se zahtjev za izgradnju pješačkog prolaza od ulice Podpinjol preko novog  
parkirališta do zgrade KBC-a. Zahtjev je već ranije upućen Rijeka Prometu, a budući 
da na njega nije odgovoreno, uputit će se požurnica 
- prihvaća se zahtjev za rušenje starog kamenog zida u dužini od 5 metara i ureñenje 
novih parkirnih mjesta. Od OGU za urbanizam će se tražiti provjera vlasništva, a u 
slučaju pozitivnog odgovora od OGU za kom. sustav i Rijeka Prometa rušenje i 
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ureñenje parkirnih mjesta 
- Vijeće MO nije nadležno za donošenje odobrenja za povlaštene parkirne kartice na 
novom parkiralištu, već je to u nadležnosti Rijeka Prometa 
- ne prihvaća se zahtjev za postavljanje table s natpisom "Dozvoljeno parkiranje za 
potrebe stanara ulice Podpinjol", jer se radi o javnoj površini 
- prihvaća se zahtjev za čišćenje raslinja uz ulicu Podpinjol od Krešimirove do 
"Bazovice", jer ometa prolaz pješaka i automobila pri mimoilaženju. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za sljedeću godinu: 
1. Kultura - "Obucite duh, a ne tijelo" i "Kartoline s Mlake" 
2. Sport – Šahovski turnir 
3. Poduzetništvo – "Birajmo naj balkon, okućnicu i prozor" 
4. Ekologija – Ekološka akcija  
5. Zdravstvo – mjerenja tlaka i šećera u krvi, razna predavanja  
6. Samouprava - Dan žena 
7. Samouprava - Majčin dan i Dan obitelji 
8. Samouprava – Dani MO 
9. Samouprava – Likovna radionica za odrasle 
10. Samouprava - Doček svetog Nikole 
11. Samouprava – Ususret Božiću 

 
AD 3 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izmjeni Financijskog plana 
za 2012. godinu. Promjena se odnosi na program "Doček svetog Nikole", na način da 
će se planirana sredstva od 3.100,00 kn s pozicije "Ostale usluge" prenijeti na 
poziciju "Ostali nespomenuti rashodi poslovanja" (sredstva predviñena za troškove 
predstave prebacit će se na troškove nabave igračaka). Prema dogovorenoj suradnji 
troškove predstave snosit će MO Potok. 
 

AD 4 
 

• 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. 
 


