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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  21.12.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

18. sjednica VMO Mlaka održana je 21.12.2015. (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 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Željko Harbaš, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i donošenje Financijskog plana za 2016. godinu. 
2. Izvješće o programima realiziranim u prosincu - rebalans FP za 2015.godinu. 
3. Razno. 
 

AD 1 
 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2016. godinu. 
 
AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o programima realiziranim u prosincu, te o potrebi donošenja rebalansa FP za 
2015. godinu. 
 
      Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o programima realiziranim u 
prosincu: 
a) Doček sv. Nikole 
b) Kartoline s Mlake 
c) Ususret Božiću         
kao i rebalans FP za 2015 godinu.   
 

• Zbog većeg novčanog iznosa donacija od planiranog, a uplaćenih u prosincu, te 
poticaja na donacije programi su uvećani i to: Doček sv. Nikole za 1.407,50 kn, 
Kartoline s Mlake za 1.000,00 kn i Ususret Božiću za 1.495,41 kn. Slijedom navedenog 
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FP za 2015. je povećan za iznos uplaćenih donacija te je izvršena preraspodjela 
pozicija plana po programskim aktivnostima.  
 

AD 3 
• Temeljem usvojenih programa Vijeće je donijelo Odluku o prestanku s radom 

Likovne radionice za odrasle u 2016. godini koju će uručiti voditelju gdinu Vladimiru 
Provči. 

• Vijeće je raspravljalo o aktivnostima za realizaciju programa u sljedećoj godini.  
• Potrebno je ponoviti zahtjev za sanaciju -  nedostaju poklopci dviju šahti na donjoj 

etaži parkirališta zapadno od nebodera F. Čandeka 23b, te sanirati cijev za odvodnju 
vode s parkirališta. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


