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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  26.02.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 42. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

42. sjednica VMO Mlaka održana je 26.02.2013. (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 41. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu. 
2. Predstojeće aktivnosti Vijeća u ožujku. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu 
kojom se potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. 
  

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku: 

a) Dan žena 
b) Likovna radionica za odrasle 

 
Zaključak: 

2a)  
 

• Proslava Dana žena održat će se u četvrtak 7. ožujka s početkom u 18 sati. 
• Potrebno je dogovoriti kulturni program (nastup gitarista uz čitanje prigodne poezije 
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Ljubice Kolarić Dumić), te nabaviti ruže. 
• Dogañaj će se najaviti plakatima, objavom u medijima i na web stranici MO Mlaka. 

 
2b) 

• Gdin Vladimir Provči će i ove godine voditi besplatne Likovne radionice za odrasle – 
"Osnove tehnike slikarstva" u trajanju od 2 školska sata jednom tjedno.  

• Vijeće je osiguralo potreban materijal za radionicu. 
• Poziv zainteresiranim grañanima uputit će se putem plakata, objavom u medijima, na 

web stranici MO Mlaka, te portalu "Moja Rijeka". 
• Tajnica će prikupljati ponude do 29. ožujka ili do popunjenja grupe. 

   
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje dopis OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da će se 
temeljem zahtjeva gdina Frlan Alfreda iz Zvonimirove 14 ukloniti lovor naslonjen na 
fasadu i nogostup, te jako oštećene stablašice nagnute na krov zgrade koje rastu iz 
okoliša Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo.     

• Vijeće će molbu stanara Zvonimirove 16, 18 i 20 za sječu smrznutih i uvelih stabala 
na dvorišnoj strani spomenutih lokacija proslijediti Komunalnom redarstvu.  

• Vijeće je suglasno s prigovorom gñe Radojke Malić (u ime stanara M. Barača 9) na 
dopis ovlaštene predstavnice zgrade gñe Rasime Delić koja je tražila uklanjanje 
stabla u vrtu navedene zgrade. Obustavlja se svaki postupak po spomenutom dopisu 
do donošenja pravovaljanog i od većine suvlasnika zgrade potpisanog dopisa. 

• Vijeće prima na znanje dopis Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a kojim se 
nude predavanja za populaciju starije životne dobi na kojem bi policijski službenik u 
neposrednoj komunikaciji sa starijim osobama prenio korisne savjete i načine 
poželjnog ponašanja u prometu.  

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor "HEP"-a na reklamaciju MO Mlaka na nezavršene 
radove u ulici G. Duella u kojem se navodi da će se radovi na asfaltiranju nogostupa i 
saniranje prekopa (kod k. br. 10) izvesti najkasnije do 08.03.2013. godine. Oštećenje 
kolnika i prekop će se privremeno sanirati (betonskom stabilizacijom do asfalterskih 
radova). 

• Vijeće je zaprimilo molbu stanara R. Benčića 9 za postavu svjetla na novi rasvjetni 
stup  na stepenicama pored navedene zgrade. Zahtjev će se proslijediti Energu. 

• Vijeće je zaprimilo troškovnik ZZJZ za ispitivanje kvalitete pijeska na dječjem 
igralištu pored zgrade R. Benčića 11. Zahtjev za financiranje će se uputiti Odjelu za 
komunalni sustav. 

 
AD 4 
 

• Vijeće je suglasno s molbom gdina Vladimira Provčija za otvorenje izložbe 
talentiranog 8-godišnjeg dječaka Nikole Vukelića koje će se održati u ponedjeljak 8. 
travnja s početkom u 17:30 sati. Izložba je otvorena do 23. travnja kada seli u Matulje. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


