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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  26.02.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 55. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

55. sjednica VMO Mlaka održana je 26.02.2014. (srijeda) 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 54. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu. 
2. Predstojeće aktivnosti u ožujku. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu 

kojom se potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. 
  

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku: 

a) Dan žena 
b) Humanitarna akcija prikupljanja za potrebe Socijalne samoposluge Rijeka 

 
Zaključak: 

2a) 
 

• Proslava Dana žena održat će se u srijedu 5. ožujka u 18 sati otvaranjem izložbe 
Marie Kristine Božičević uz podjelu ruža. 
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2b)   
• Od 12. do 14. ožujka u suradnji s mjesnim odborima Turnić i Sveti Nikola organizirat 

će se akcija prikupljanja prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština za 
Socijalnu samoposlugu.  

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je zaprimilo dopis OGU za komunalni sustav (Ivana Parac) s fotografijama u 

Ulici V. P. Širole k.br. 10-12 gdje se zbog parkiranja automobila zelena površina 
konstantno devastira. Traže očitovanje stanara zgrada da li žele zaštititi zelenilo na 
način da se postavi niska ograda. Pretpostavlja se da će se isti moći realizirati iz 
sredstava odobrenih za redovno održavanje u tekućoj godini. Dopis je proslijeñen 
ovlaštenim predstavnicima stanara navedenih nebodera. 

• KD "Čistoća" provodi projekt uspostave integriranog sustava primarne selekcije 
otpada, kojim su i na području MO Mlaka postavljeni tipizirani spremnici za 
odlaganje stakla, metala i plastike, papira i kartona, te tetra ambalaže. S ciljem što 
uspješnijeg i pravovremenog informiranja organizirat će se Info točke ispred mjesnih 
odbora. Za područje MO Mlaka Info točka je predviñena za petak 07.03.2014. od 17 do 
19 sati. Potrebno je obavijest proslijediti ovlaštenim predstavnicima stanara većih 
zgrada.   

• Vijeće prihvaća na znanje dopis "VIK"-a koji je po dojavi MO Mlaka o nedostajućim 
slivnim rešetkama u ulici Podmurvice izvršio terenski izvid. Utvrñeno je da prema 
evidenciji i urisu iz katastra nedostaje pet slivnih rešetki na potezu od kućnog broja 
21 do ulaza u Veterinarsku stanicu. Vidljivo je da su na mjestima slivničkih rešetki 
nedavno izvršeni radovi na iskopu južnog dijela ceste radi postavljanja instalacija. 
"VIK" je uputio Komunalnom redarstvu zahtjev za utvrñivanje navedene činjenice i 
poduzimanje mjera vraćanja sustava odvodnje u prijašnje stanje na teret investitora 
na predmetnom prekopu.   

 
AD 4 
 

• Vijeće je raspravljalo o pripremi za provoñenja foto natječaja za izbor najboljih 
fotografija s područja Mlake.  
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


