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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  05.07.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 48. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

48. sjednica VMO Mlaka održana je 05.07.2013. (petak) 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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 47. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u lipnju. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
4. Dodjela nagrada „Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor 2013“. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće prihvaća Izvješće o programima realiziranim u lipnju. 
 

Zaključak: 
 

• 13.06. Vijeće je u okviru programa „Dani MO Mlaka“ organiziralo otvorenje izložbe 
radova s Likovne kolonije „Rijeka Mlaka 2013“ održane 18. svibnja u parku Mlaka. U 
programu je sudjelovala plesna rekreativna grupa „Zametski povjetarac“, te članovi 
KD „Rušnjak“. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 



 2/2 

• Vijeće prima na znanje odgovor „Hrvatskih voda“ na zahtjev za sanaciju vodotoka 
„Buc“. Nakon izvoñenja radova HEP-a na navedenoj lokaciji izvršen je zajednički 
obilazak terena, te je konstatirano da su u proteklom razdoblju oborine bile obilne, 
voda izlazi iz korita i polako otiče kroz propust, te je potrebno ispitati njegovu 
protočnost. Zaključeno je da treba izvršiti inspekciju kanala i sanaciju. „Hrvatske 
vode“ će navedeno uvrstiti u program radova sukladno financijskim mogućnostima.    

• Vijeće je zaprimilo zahtjeve gdina Sergia Terpića u kojima se traži uklanjanje 
napuštenog vozila – olupine ispred zgrade Podpinjol 31a, uklanjanje bršljana sa 
znaka obaveznog pravca pri skretanju iz k. br. 31 prema „Bazovici“, te čišćenje 
raslinja uz ulicu Podpinjol. Zahtjevi su proslijeñeni Komunalnom redarstvu i 
realizirani.  

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na reklamaciju na izvoñenje radova u 
ulici Podmurvice, R. Benčića i V. P. Širole u kojem se navodi da izvršeni radovi nisu 
u njihovoj nadležnosti, već Komunalnog redarstva. 

• Vijeće prima na znanje odgovor VIK“-a u kojem se navode lokacije na kojima će se 
sanirati oštećenja na šahtama vodovoda i kanalizacije.  

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o planovima za realizaciju predstojećih programa, te prijedlozima za sljedeću 
godinu.. 
 
AD 4 
 

• Vijeće je realiziralo program „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2013 " 
Pobjednicima su uručeni poklon bonovi, a svim sudionicima zahvalnice i simbolične 
nagrade (vaze). Održano je edukativno predavanje o suzbijanju komaraca.  
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


