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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19.10.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

16. sjednica VMO Mlaka održana je 19.10.2015. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 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 i donošenja Programa 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 prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za uklanjanje 
stabla u ulici I. Sušnja 4 u kojem se navodi da se radi o lijepom i zdravom stablu 
koprivića te ga se neće ukloniti. Neravnine nastale radom korijena sanirat će se na 
način da će Rijeka Promet ukloniti asfalt, a u sklopu tog zahvata orezat će se i korijen 
kako ne bi stvarao daljnja oštećenja. Tijekom ove zime uredit će se krošnja stabla. 
Odgovor će se proslijediti gdinu Marinu Faraguni. 

• Vijeće je raspravljalo o zahtjevu gdina Miroslava Batori ovlaštenog predstavnika 
zgrade V. P. Širole 10 koji traži postavljanje stupića na nogostupu u lici V. P. Širole 
od. k. br 10 do k. br. 1 kako bi se omogućio siguran prolaz, prvenstveno školarcima i 
invalidnim osobama. Budući da je ovaj zahtjev prethodnih godina već upućivan i 
odbijan od strane Rijeka Prometa, uputit će se dopis kojim se traži optimalno rješenje 
za problem parkiranja i sigurnog prolaza pješaka. 
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AD 2 
 
      Zaključak 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za sljedeću godinu: 
1. Zdravstvo  - mjerenja tlaka i šećera u krvi, razna predavanja 
2. Sport – Šahovski turnir 
3. Poduzetništvo – Birajmo naj balkon, okućnicu i prozor 
4. Ekologija – Ekološka akcija  
5. Samouprava - Dan žena 
6. Samouprava - Majčin dan i Dan obitelji 
7. Samouprava – Dani MO 
8. Samouprava - Doček svetog Nikole 
9. Samouprava – Ususret Božiću 

 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je raspravljalo o pripremama za realizaciju programa "Kartoline s Mlake", 

potrebno je odabrati 6 fotografija s natječaja "Fotkaj Mlaku" iz 2014. i 2015. godine 
koje će se tiskati na stolnim kalendarima za 2016. godinu, te kontaktirati tiskaru 
"Aktuel". 

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za program "Doček sv. Nikole", potrebno je 
kontaktirati sponzore programa s kojima će se sklopiti ugovori o donaciji. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


