
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  24.09.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 50. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

50. sjednica VMO Mlaka održana je 24.09.2013. (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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 49. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 
za 2012. godinu. 

2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Rasprava o Programu rada za 2014. godinu. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o realiziranim prioritetima iz 2012. i 2013. godine. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 
Mlaka za 2012. godinu.   

• Vijeće prima na znanje informaciju o realiziranim prioritetima za 2013. godinu. 
 

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

Zaključak: 
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• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za uklanjanje 
uništenog zelenila u ulici Podmurvice. U njemu se navodi da će se lovor koji raste uz 
kontejnere za smeće kod k. br. 76 u zimskom periodu orezati na način da formira 
visoki grm. Tijekom ljeta će se ukloniti polusuhe amule uz zid Veterinarskog zavoda, 
dok će se sadnja rastom manjih, primjerenijih stabala realizirati do proljeća sljedeće 
godine. Dopis će se proslijediti gdinu Habiboviću.  

• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za urbanizam koji je dostavio presliku 
vlasničkog lista zemljišta na kojem je podignuta metalna nadstrešnica u ulici F. 
Čandeka 23a. Zemljište je u privatnom vlasništvu, te ne predstavlja okućnicu 
nebodera, niti javnu površinu. Odgovor će se proslijediti gñi Buterin.   

• Vijeće je zaprimilo upit gñe Ljiljane Žugaj u povratnoj informaciji na upućen prigovor 
"Čistoći" koja se nije složila s prijedlogom za premještanje kanti za smeće bliže 
neboderu R. Benčića 11. Uputit će se požurnica "Čistoći". 

 
AD 3 
 

• Članovi Vijeća su raspravljali o Programu rada za sljedeću godinu: 
• Od OGU za zdravstvo tražit će se 2 akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi 
• Od OGU za poduzetništvo tražit će se financiranje akcije izbora naj balkona i 

okućnica 
• Od OGU za sport tražit će se financiranje Šahovskog turnira 
• Od OGU za ekologiju tražit će se financiranje ekološke akcije 
• Konačan prijedlog Programa donijet će se na sljedećoj sjednici 

 
AD 4 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.   
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


