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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  29.01.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 41. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

41. sjednica VMO Mlaka održana je 29.01.2013. (utorak) s početkom u 18:00 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 40. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u prosincu. 
2. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2012. 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 usvojilo Izvješće o programima realiziranim u 
prosincu: 
a) Doček sv. Nikole 
b) Mlaka – za tebe 
- predavanje Velida ðekića: "Industrijska povijest Mlake" 
- predavanje Vladimira Provčija: "Rusini – spona Hrvatske i Ukrajine" 
c) Ususret Božiću              
d) Kartoline s Mlake 
 

AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu MO Mlaka za 2012. 

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 ovlaštene predstavnice stanara nebodera F. Čandeka 23a 
gñe Snježane Buterin za uklanjanje metalne nadstrešnice koja je bespravno 
sagrañena i pričvršćena na navedeni neboder. Zahtjev za uklanjanje će se proslijediti 
Komunalnom redarstvu. 

• Vijeće prima na znanje dopis Rijeka Prometa – obavijest o preraspodjeli radnih 
zadataka referenata za prometnice prema kojem je za realizaciju prioriteta MO Mlaka 
nadležan gdin Stasio Scarpa (umjesto Lea Kurilića).   

• Vijeće je zaprimilo molbu stanara Zvonimirove 16, 18 i 20 za sječu smrznutih i uvelih 
stabala na dvorišnoj strani spomenutih lokacija, jer više nemaju svrhu, a suha stabla 
predstavljat će veliku opasnost za nastanak požara dolaskom toplijih dana. Odluka 
će se donijeti nakon izvida na terenu na sljedećoj sjednici. 

• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da je 
izvršeno traženo čišćenje komunalnog otpada (smeća) iz jezerca u parku Mlaka. 

• Vijeće je zaprimilo molbu ovlaštene predstavnice stanara zgrade M. Barača 9 gñe 
Rasime Dimovske za uklanjanje stabla u vrtu navedene zgrade, jer postoji opasnost 
od rušenja na zgradu. Odluka će se donijeti nakon izvida na terenu na sljedećoj 
sjednici. 

• MO Mlaka se prijavio na natječaj OGU za samoupravu i upravu za "Najbolji Dan 
mjesnog odbora u 2012. godini". Za 3 najbolje ocijenjena programa dodijelit će se 
plakete i novčane nagrade (1. mjesto 7.000,00 kn, 2. mjesto 5.000,00 kn i 3. mjesto 
3.000,00 kn). 

 
AD 4 
 

• Vijeće prihvaća zahtjev Gradske organizacije SDP-a Rijeka za korištenje dvorane MO 
Mlaka 09. travnja i 14. svibnja 2013. godine za susret s grañanima.  

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za nadolazeće programe. 
• Potrebno je uputiti reklamaciju na radove HEP-a u ulici G. Duella (nije dovršeno 

asfaltiranje pločnika i dijela kolnika, a novi asfalt na kolniku je već djelomično 
udubljen).  
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


