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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  30.01.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 54. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

54. sjednica VMO Mlaka održana je 30.01.2014. (četvrtak) 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 53. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u prosincu. 
2. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2013. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Korištenje prostora MO Mlaka. 
5. Razno. 
 

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

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o programima realiziranim u 

prosincu: 
a) Doček sv. Nikole 
b) Ususret Božiću              
c) Kartoline s Mlake 
 

AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2013. godinu.   
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AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je zaprimilo zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade Podpinjol 31a gdina 

Sergia Terpića za hitno uklanjanje srušenog stabla pored navedene zgrade. Zahtjev 
je proslijeñen Komunalnom redarstvu.  

• Vijeće  je zaprimilo dopis ovlaštenog predstavnika zgrade G. Duella 2 gdina Nenada 
Dmejhala u kojem traži od MO da se nešto učini u vezi s problemom odlaganja 
krupnog otpada ispred nebodera, naročito grañevinskog materijala. Takoñer 
postavlja pitanje tko je zadužen za čišćenje stubišta iznad i ispod nebodera. 
Nakon prijave Komunalnom redarstvu grañevinski otpad je otklonjen, a upit o 
čišćenju stepenica će se proslijediti "Čistoći".  

• Vijeće je zaprimilo pritužbu gdina Giorgia Grlja iz ulice Luki 21 na rad kluba 
"Penthouse" (bivša "Točka") koji je otvoren početkom prosinca 2013. godine. Klub 
započinje s radom u 22 i radi do 6 ujutro, a ne ispunjava odredbe Zakona o zaštiti od 
buke, pa je onemogućen normalan noćni počinak stanara u neposrednoj okolini.  
Dopis će se proslijediti Uredu za državnu upravu koji je dao dozvolu za rad Kluba.  

• Vijeće prima na znanje dopis OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da će se 
radi sigurnosti boravka i očuvanja materijalnih dobara ukloniti svi preostali jablani 
izmeñu Zvonimirove i ulice Luki koji su uništeni olujnim vjetrom. Na njihovo mjesto 
posadit će se stabla crnike, te kaline uz rub padine. Uputit će se dopis OGU za 
komunalni sustav u kojem se navodi da Vijeće prihvaća intervenciju, te traži da se  u 
u sklopu akcije očisti padina od raslinja (zaraslog grmlja i šiblja).  

 
AD 4 
 

Grad Rijeka je od 01.01.2014. postao obveznik PDV-a za obavljanje djelatnosti zakupa 
poslovnih i drugih prostora. Temeljem navedenog svim korisnicima koji plaćaju naknadu za 
privremeno i povremeno korištenje prostora, na cijenu najamnine i troškova grijanja 
obračunava se jedinstvena stopa PDV-a od 25%. Grad Rijeka (u ovom slučaju tajnik MO) je 
dužan izdati račun unutar kalendarskog mjeseca korištenja prostora. 
 
Zaključak: 
 
• Tajnica je obavijestila korisnike o navedenim promjenama, potrebno je uputiti nove 

zahtjeve za korištenje prostora. 
• Temeljem povratnih informacija korisnika napravljene su promjene u rasporedu 

korištenja prostora.    
 
AD 5 
 

Tajnici MO Mlaka obratila se novinarka "Novog lista" gña Ljiljana Hlača i tražila stav 
Vijeća u vezi neurednog okoliša Elektrotehničke škole. Vijeće će joj dostaviti podatke o 
svim aktivnostima koje je poduzimalo u prethodne 4 godine kako bi se taj prostor u 
zajedničkom vlasništvu Grada i Županije uredio na obostrano zadovoljstvo. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


