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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/17 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  18.12.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 40. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

40. sjednica VMO Mlaka održana je 18.12.2012. (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 39. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava  i izmjena Programa MO Mlaka za 2013. godinu. 
2. Donošenje Financijskog plana za 2013. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo izmjene Programa MO Mlaka za 2013. 
godinu koje su nužne zbog umanjenog iznosa financiranja od strane OGU za kulturu. 

• Program "Kartoline s Mlake" financirat će se sredstvima OGU za kulturu u iznosu od 
2.0000 kn, te OGU za samoupravu u iznosu od 1.000,00 kn. 

• Program Dani MO se umanjuje za iznos koji nije prihvaćen od strane OGU za kulturu. 
 

AD 2 
 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2013. godinu. 
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AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo zahtjev gdina Antona Blažekovića za pojačanu kontrolu upotrebe 
petardi i narušavanje javnog reda i mira u parku Mlaka. Zahtjev će se proslijediti 
kontakt policajcima II policijske postaje. 

• Vijeće je zaprimilo mail gdina Remigia Radešića kojim traži da se stanovnicima ulice 
Podpinjol odobri privremno besplatno parkiranje na novom parkiralištu "Podpinjol" 
dok traju radovi "HEP"-a. Zbog ažurnosti telefonski je kontaktiran gdin Mrvoš iz 
Rijeka Prometa, te je po njegovoj preporuci mail proslijeñen direktorici. Još nije 
stigao odgovor.  

• Vijeće je zaprimilo mail gdina Nikše Kusijanovića kojim traži mogućnost povlaštenog 
parkinga stanovnicima ulice Podpinjol na istoimenom novom parkiralištu. 
Dogovoreno je da se mjesnom odboru dostavi spisak adresa i imena zainteresiranih 
stanara kako bi mogli kontaktirati Rijeka Promet. 

• Vijeće je zaprimilo upit putem aplikacije "Servisi" kojim se traži mogućnost 
iscrtavanja parkirnih mjesta u ulici Podpinjol kod k. br. 41. Upit će se proslijediti 
Rijeka Prometu. Takoñer će se ponoviti zahtjev Rijeka Prometu za iscrtavanje 
parkirnih mjesta u ulici G. Duella k. br. 2-8. 

• Vijeće prihvaća prijedlog OGU za komunalni sustav da se kao površina za dovoñenje 
i igru pasa na području MO Mlaka uredi dio parka Crvenog križa (iza ulaza u 
sklonište) 

• Vijeće prihvaća zahtjev za produljenje radnog vremena caffe barova "Zdenac" Luki 
14a i "Tor" Podpinjol 43 za dane 24. i 31 .12. do 05 sati. Suglasnost je proslijeñena u 
OGU za poduzetništvo.  

• Vijeće će uputiti dopis Rijeka Prometu da će se preostalih 13.075,00 kn sredstava 
prioriteta za 2012. godinu utrošiti na nastavak postavljanja zaštitnih rešetki uz ulicu 
Podmurvice. 

 
AD 4 
 

• Potrebno je uputiti zahtjev "Čistoći" za čišćenje nagomilanog lišća i otpadaka ispod 
zaštitnih rešetki u ulici Podmurvice. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


