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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  10.11.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

5. sjednica VMO Mlaka održana je  10.11.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Sergio Terpić, član VMO. 
-     Lorena Vukelić 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2011. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Zaključak: 

Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog ureñenja MO Mlaka za 2011. 
godinu i to: 

15 MO MLAKA MO     190.000,00 
1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kućni broj 4 - Dječji vrtić 

"Mlaka" 
EN 4.000,00 

2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kućni broj 34  EN 4.000,00 
3. Sanacija odvodnje oborinske vode sa igrališta Osnovne Škole 

"Podmurvice" 
RP 50.000,00 

4. Sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Podmurvice kod kućnog 
broja 23 

RP 35.000,00 

5. Ureñenje prilazne rampe na spoju ulica Franje Čandeka i Eugena 
Kovačića 

RP 10.000,00 
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6. Postava rukohvata u Ulici Luki kod kućnog broja 38 RP 15.000,00 
7. Ureñenje parkirališta u Ulici Giuseppe Duella južno od kućnog broja 4 RP 25.000,00 
8. Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - II. faza EN 47.000,00  

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

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća molbu za obilježavanje parkirnih mjesta ispred zgrade u ulici V. P. 
Širole 14, te će zahtjev proslijediti Rijeka Prometu.    

 
• Vijeće će donijeti odluku o zahtjevima stanara V. P. Širole 4 i R. Benčića 11 za 

orezivanje grana ispred navedenih zgrada na sljedećoj sjednici, nakon izvida na 
terenu.  

 
• Vijeće prihvaća na znanje informaciju Odjela za komunalni sustav, koji je izvršio 

traženo orezivanje grana drveća uz stepenice iznad OŠ „Podmurvice“. 
 

• 16.11. u suradnji s Crvenim križem organizirat će se akcija besplatnog mjerenja tlaka 
i šećera u krvi u vremenu od 10 do 12 sati.  

 
• Nakon obavljenog uvida na terenu, Vijeće prihvaća molbu za sanaciju zida uz 

stepenice koje povezuju ulice Luki i Podmurvice. Zahtjev će se proslijediti Odjelu za 
komunalni sustav. 

 
• Vijeće prihvaća zahtjev gdina Terpića za postavljanje znaka „Podpinjol“ na skretanje 

iz Vukovarske prema navedenoj ulici, te preregulaciju prometa u jednosmjeran (od 
zgrade  „Protect“-a do ulice Podpinjol. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu. 

 
• Vijeće će sljedeće godine prilikom sklapanja novih ugovora o korištenju prostora MO 

Mlaka razmatrati molbu Kršćanskog centra „Riječ života“. 
 

• Vijeće je uputilo zahtjev „Energu“ za očitovanje o realizaciji prioriteta za 2010. 
godinu (postavljena je rasvjeta uz park Mlaka, a do kraja godine realizirat će se i 
planirano osvjetljavanje parka C. Križa i 1. faza osvjetljavanja parka Mlaka). Budući 
da će ostati cca 4.000,00 kn uputit će se zahtjev za postavljanje rasvjete južno od 
Elektroškole (na zavoju pored radionice).  

 
• Vijeće prihvaća zahtjev udruge „Animalija“ za korištenje dvorane u prosincu za 

održavanje skupštine društva. Tajnica će utvrditi slobodan termin i javiti im.  
 
AD 3 
 

Predsjednik VMO Mlaka g. Simper je upoznao vijećnike s projektom „Novo lice Škole i 
ulice“ kojim se VMO Mlaka u suradnji s OŠ „Podmurvice“ prijavilo na natječaj „Riječki 
program lokalnog partnerstva“ kojim bi se uredio prostor školskog dvorišta. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Lorena Vukelić Ivo Simper, prof. 
 


