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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28.09.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

15. sjednica VMO Mlaka održana je 28.09.2015. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o Programu rada za 2016. godinu. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je raspravljalo o zahtjevu gđe Tatjane Janković, Podpinjol 41 za izgradnju 
stepenica između parkirališta KBC-a i ulici Podpinjol. VMO Mlaka je već upućivao 
istovjetne dopise u Rijeka Promet, no bili su odbijeni. Budući da se radi o prostoru 
koji se nalazi ili graniči s 3 mjesna odbora (Mlaka, Potok i Banderovo) vijeće smatra 
da bi trebalo donijeti zajedničku odluku, te će predložiti sastanak s njihovim 
predsjednicima. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom gdina Sergia Terpića, Podpinjol 31a za uklanjanje 
trave i korova uz rub uske jednosmjerne ulice Podpinjol, kao i za čišćenje 
nagomilanog smeća na donjem dijelu ulice, te će ih proslijediti Komunalnom 
redarstvu i "Čistoći". 

• Vijeće prihvaća zahtjev gdina Marina Faragune upravitelja zgrade Ivana Sušnja 4 za 
uklanjanje stabla na parkiralištu zgrade, jer korijenje podiže asfalt, te prijeti opasnost 
od oštećenja vodovodnih instalacija. Zahtjev će se proslijediti u OGU za komunalni 
sustav. 
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AD 2 
 
      Zaključak: 
 

• Članovi Vijeća su raspravljali o Programu rada za sljedeću godinu: 
• Od OGU za zdravstvo tražit će se akcija 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 3 
 

• Potrebno je ponoviti zahtjev za sanaciju poklopaca šahti koje nedostaju na donjoj 
etaži parkirališta zapadno od zgrade F. Čandeka 23b, jer  ista nije napravljena. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


