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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  07.11.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 38. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

38. sjednica VMO Mlaka održana je 07.11.2012. (srijeda) s početkom u 16:00 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 37. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2013. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Izvješće o programima realiziranim u listopadu. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 
Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog ureñenja MO Mlaka za 2013. 
godinu i to: 
 
1. Uklanjanje stubišta i ureñenje terena u Zvonimirovoj ulici južno od k. br. 12        10.000,00 
2. Ureñenje prilazne rampe za osobe s invaliditetom u ulici Podmurvice kod           60.000,00 
    k. br 34 
3. Ureñenje površine u ulici Podmurvice istočno od k. br. 28                                      15.000,00 
4. Proširenje javne rasvjete u ulici G. Duella izmeñu k. br. 8 i 10                                   4.000,00 
5. Postava rukohvata do vrha stubišta u ulici V. P. Širole izmeñu k. br 6 i 8                5.000,00 
    prema Čandekovoj ulici 
6. Orezivanje zelenila na zelenoj površini u ulici E. Kovačića sjeverno od k. br. 1      2.000,00 
7. Nastavak izrade studije povijesnog parka Mlaka                                                       25.000,00 
8. Izrada glavnog projekta za ureñenje stubišta  od  Ulice F. Čandeka do                  10.000,00 
    parkirališta zapadno od k. br. 23b 
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9. Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - IV. faza                                                      50.000,00 
                                                                                                                                         ---------------- 
                                                                                                                                          181.000,00 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće ne prihvaća zahtjev gdina Franje Juriše za orezivanje grana bora na zapadnoj 
strani nebodera R. Benčića 11, jer mu zaklanjaju vidik i svjetlo u stanu. Uvidom na 
terenu i fotografiranjem utvrñeno je da je zahtjev neopravdan, te će se takav odgovor 
uz priloženu fotografiju uputiti gdinu Juriši. 

• Zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade R. Benčića 11 gdina Vinka Koštomaja za 
promjenu pijeska na dječjem igralištu pored navedene zgrade će se proslijediti u 
ZZJZ kako bi se ispitala kvaliteta navedenog pijeska tj. da li je zdravstveno ispravan. 
  

AD 3 
 
Vijeće je u okviru programa "Mlaka – za tebe" 30.10.2012. u prostorijama Matice umirovljenika 
PGŽ, Zagrebačka 5b organiziralo zajedničku izložbu radova polaznika Likovne radionice za 
odrasle pod vodstvom gdina Vladimira Provčija. 15 autora uspješno se predstavilo javnosti svojim 
slikama, te radovima u keramici. U prigodnom kulturno-umjetničkom programu pred 50-tak 
posjetitelja sudjelovali su pjesnici Vladimir Provči i Savka Kujundžić, te Klub starijih osoba Zamet. 
Utrošeno je 211,16 kn reprezentacije za piće i grickalice. 
 
AD 4 
 

• VMO Mlaka će zajedno s mjesnim odborima Sveti Nikola i Turnić organizirati 
humanitarnu akciju za potrebe Socijalne samoposluge Rijeka "Sutra i ja mogu trebati 
pomoć". Akcija će se održavati od 19. do 23. studenoga u dvorani MO Mlaka u 
vremenu od 10 do 12 sati, te u Frizerskom salonu "In" i OŠ "Podmurvice". Prikupljat 
će se prehrambeni proizvodi s duljim rokom trajanja (brašno, šećer, ulje, konzerve i 
sl.), te higijenske potrepštine. Akcija će se najaviti plakatima, objavom na web 
stranici MO i portalu "Moja Rijeka", te medijima. U navedenim termina dežurat će 
članovi Vijeća i volonteri s područja Mlake. 
 

 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


