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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  22.02.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

20. sjednica VMO Mlaka održana je 22.02.2016. (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. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2015. godinu 
2. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu. 
3. Predstojeće aktivnosti u ožujku. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

AD 1 
     

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2015. godinu.   
 
AD 2 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 
2015. godinu. 
 

AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku: 

a) Dan žena  
b) Objava natječaja "Fotkaj Mlaku 2016" 
c) Anketiranje i sastanak s građanima ulice Luki na temu uvođenja naplate parkiranja 
 
Zaključak: 
 

5a) 
• U suradnji s MO Turnić i Sveti Nikola 4. ožujka u dvorani MO Turnić, F. Čandeka 36b 
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u 18:30h organizirat će se proslava Dana žena uz kulturno-umjetnički program: 
Otvorenje izložbe slika, trbušni ples i Tamburaški sastav "Boduli" uz podjelu cvijeća. 
 
5b)   

• Potrebno je objaviti natječaj "Fotkaj Mlaku 2016". Ove godine tema je slobodna, a 
fotografije moraju biti vezane isključivo uz područje MO Mlaka. 

• Prijave se primaju do 20. travnja, a selektor će odabrati najbolje (do 15 radova) čiji 
radovi će se izložiti povodom svečane sjednice MO Mlaka početkom svibnja. 

• 6 najboljih fotografija nagradit će se honorarom od 400,00 kn netto. 
 

5c) 
• Potrebno je izvršiti anketiranje i dogovoriti sastanak ovlaštenih predstavnika stanara 

ulice Luki s članovima VMO Mlaka na temu: "Uvođenje naplate parkiranja u ulici 
Luki". 
 

AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo dopis gdina Sergia Terpića ovlaštenog predstavnika zgrade 
Podpinjol 31a u kojem traži uklanjanje 2 stabla uz parkiralište navedene zgrade, jer su 
iskrivljena, a pri svakoj buri otkidaju se komadi grana i oštećuju automobile. Također 
traži sadnju drugih stabala na njihovo mjesto, ali adekvatnijih za to područje. Zahtjev 
će se proslijediti u OGU za komunalni sustav. 

• Vijeće prima na znanje odgovor Komunalnog redarstva na prijavu stanara B. Blečića 
2 na onečišćen okoliš navedene zgrade i neprimjereno ponašanje učenika obližnjih 
srednjih škola. U njemu se navodi da komunalni redar ne može naplaćivati kazne 
maloljetnicima, već ih preventivno upozorava za vrijeme marende. Dječje igralište se 
čisti tri puta tjedno, a OGU za komunalni sustav će ove godine izvršiti građevinsku 
sanaciju podloge kako bi se uklonili čepovi i ostali otpad u pijesku. 

• Vijeće je zaprimilo dopis člana Gradskog vijeća gdina Stjepana Dobovičeka u kojem 
traži detaljan pregled i sanaciju drvoreda platana u Krešimirovoj ulici, s ciljem 
utvrđivanja stvarnog stanja svakog stabla i orezivanja krošnji kako iz fizioloških, tako 
i sigurnosnih razloga. Na mnogim mjestima korijenje je urušilo rubnjake i izdiglo 
asfalt u čitavom dijelu južne strane ulice od Mlake do Doma zdravlja PGŽ. Zahtjev će 
se proslijediti u OGU za komunalni sustav. 

• Vijeće je zaprimilo dopis gdina Muharema Muhidinovića iz ulice M. Barača 3a u kojem 
iznosi niz problema, a stvaraju ga alkoholičari koji se okupljaju u i oko dva 
ugostiteljska objekta u kamp kućicama te narušavaju javni red i mir. Dopis je 
proslijeđen nadležnoj II policijskoj postaji i Komunalnom redarstvu. Komunalni redar 
je izvršio očevid i utvrdio da ugostiteljski objekti "Lili" i "Major" imaju sklopljen 
ugovor o zakupu lokacije s gradom Rijeka do kraja 2018. godine. Također je upozorio 
njihove vlasnike da su se dužni pridržavati propisanog radnog vremena i održavati 
čistoću okolnog terena. Dopis će se proslijediti gdinu Muhidinoviću.  
    

AD 5 
 
       Zaključak 
 

• Vijeće je dogovorilo samostalnu izložbu slika Gabriele Jozić čije će otvorenje biti 18. 
ožujka u dvorani MO Mlaka.    
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Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 


