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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  17.06.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

12. sjednica VMO Mlaka održana je 17.06.2015. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u travnju i svibnju 2015. godine. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu. 
4. Razno. 
5. Dodjela nagrada za najljepše okućnice  i prozore. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Vijeće je u travnju i svibnju realiziralo sljedeće programe:  

a) Ekološka akcija 
b) Dani MO 
c) Majčin dan i Dan obitelji 

 
Zaključak: 

1a)  
• 24. i 25. travnja održana je Ekološka akcija čišćenja zelene površine sjeverno od 

Zvonimirove ulice od k. br. 14 do 18. Sudjelovalo je  20 volontera. OGU za komunalni 
sustav je omogućio 2 baje za krupni otpad, a OGU za urbanizam i ekologiju rukavice i 
marendu (30 kom). 
 
1b) Manifestacija "Oživimo park Mlaka": 

• 09.05. "Likovna kolonija Rijeka Mlaka 2015“ pod vodstvom Vladimira Provčija na koju 
se prijavilo 10 učesnika. Svi učesnici dobili su slikarska platna. 
Podijeljene su sljedeće nagrade: 
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- Mirta Blažević - prva nagrada – štafelaj  
- Nikolina Velnić - druga nagrada – slikarsko i kaširano platno 
- Milica Spinčić - treća nagrada – slikarsko i kaširano platno 
- Nada Franjković - četvrta nagrada – slikarsko i kaširano platno 
- Nedeljka Karmel - peta  nagrada – slikarsko i kaširano platno 
 

• 10.05. "Mlaka challenge" – sportsko-zabavne igre za djecu osnovnoškolskog uzrasta 
u organizaciji Odreda izviđača "3. maj". Sudjelovalo je 6 ekipa iz OŠ "Podmurvice", 
"Gelsi" i "Centar". Svi učesnici su dobili zahvalnice i slatkiše, a 3 najbolje plasirane 
ekipe pehare. 

 
• 23.05. Turnir u pikadu – u suradnji s pikado klubom "Play darts" pod vodstvom   

Renata Orende u caffe baru "Zdenac". Sudjelovalo je 13 ekipa, svi učesnici dobili su 
zahvalnicu za sudjelovanje, a 3 najbolje ekipe pehare i nagrade (piće) i to:  
1. "Mlaka 1",  2. "Mlaka 2", 3. "Mlaka 3". 
 

• 22.05. Otvorenje izložbe slika s Likovne kolonije "Rijeka Mlaka 2015". 
 
1c) 

• U suradnji s OŠ "Podmurvice" za djecu do 14. godine uzrasta organizirano je 
natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Dan obitelji". 
Najbolji su bili Franko Mišić 5.a i Leon Milanović 4.b. Na svečanoj proslavi Dana MO 
Mlaka pročitali su svoje radove, a Vijeće ih je nagradilo prigodnom nagradom (USB i 
pribor za pisanje).  

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

Zaključak: 
 

• Vijeće je temeljem dopisa Rijeka Prometa u kojem se navodi da je nakon realizacije 
prioriteta za 2014. godinu preostalo za utrošiti iznos od 25.440,00 kn, jednoglasno  
donijelo odluku da će se tim sredstvima financirati sanacija dva zida u ulici 
Podmurvice i to kod k. br. 4, te uz parkiralište nasuprot k. br. 58. 

• Vijeće će proslijediti Rijeka Prometu zahtjev kojim se traži označavanje parkirnih 
mjesta u ulici Podmurvice od k. br. 40-46, te farbanje ograde na istoj lokaciji. Zahtjev 
za uklanjanje stabala cedra i koprivića ispred navedene zgrade proslijedit će se 
Komunalnom redarstvu. 

• Vijeće je zaprimilo negativan odgovor na zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade 
Podmurvice 46 gdina Duška Milovanovića za uklanjanje stabala cedra i koprivića 
ispred navedene zgrade. Iz dostavljenih dokumenata je vidljivo da prostor na kojem 
se nalaze nije u vlasništvu Grada. Odgovor će se proslijediti gdinu Milovanoviću. 
 

AD  3 
 
      Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća na znanje Izvješće o realiziranim 
komunalnim prioritetima MO Mlaka za 2014. godinu i prelaznim radovima iz 2013. 
godine.  
 

AD 4 
 
      Zaključak: 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.  
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AD 5  
 
U 19 h u dvorani MO Mlaka održana je dodjela nagrada za najljepše okućnice i prozore. Otvorena je 
izložba slika gđe Mire Pugel, a na panoima su izložene fotografije svih prijavljenih sudionika izbora (17).           
8 učesnika nagrađeno je poklon bonovima za kupnju sadnica u vrijednosti od 100,00 do 200,00 kn, a 
ostali su nagrađeni utješnim nagradama (vaza za cvijeće i svijeća – citronella). Svi su dobili zahvalnice za 
sudjelovanje. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


