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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  17.12.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 53. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

53. sjednica VMO Mlaka održana je 17.12.2013. (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 52. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Financijskog plana za 2014. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2014. godinu. 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća molbu gñe Ane Rukavina za podršku inicijativi grupe grañana za 

ureñenje dvorišnog prostora oko Dječjeg vrtića "Mlaka", koju namjeravaju realizirati 
u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva. Zbog kratkoće vremena za prijavu 
projekta, VMO Mlaka je dostavilo dopis  - podršku projektu.  

• Vijeće prihvaća molbu vlasnika caffe bara "Zdenac" Luki 14a za produljenje radnog 
vremena  (do 05,00 sati) za dane 24. i 31. prosinca 2013. radi proslave Badnjaka i 
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Nove godine, te organiziranja božićnog i novogodišnjeg turnira u pikadu. Zbog 
kratkog roka, suglasnost je poslana u Odjel za poduzetništvo. 

• Vijeće je zaprimilo molbu gdina Andreja Humskog (u ime stanara ulice Podmurvice 
20) za postavljanje stupa javne rasvjete na navedenoj adresi. Mail je proslijeñen 
Energu koji se očitovao da zahtjev smatra opravdanim, te ga treba uvrstiti u 
prioritete u narednom razdoblju.  

• Vijeće prihvaća molbu vlasnika caffe bara "Tor" Podpinjol 43 za produljenje radnog 
vremena (do 04,00 sata) za dan 24. prosinca 2013. radi proslave Badnjaka. Zbog 
kratkog roka, suglasnost je poslana u Odjel za poduzetništvo. 

 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Nije bilo prijedloga za raspravu.   

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


