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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  28.06.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

25. sjednica VMO Mlaka održana je 28.06.2016. (utorak) 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. Izvješće o programima realiziranim u svibnju i lipnju 2016. godine. 
2. Donošenje Zaključka o promjeni Financijskog plana za 2016. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu.  
5. Razno. 
 

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) 
• 30. travnja održana je Ekološka akcija čišćenja zelene površine zapadno od 

nebodera F. Čandeka 23b. Za potrebe akcije OGU za samoupravu financirao je 2 
baje za krupni otpad, 30 pari rukavica, 30 marendi i 15 l sokova u ukupnoj 
vrijednosti od 2.692,50 kn. 
 

      1b) Oživimo park Mlaka 
• 07.05. "Mlaka challenge" – sportsko-zabavne igre za djecu osnovnoškolskog 

uzrasta u organizaciji Odreda izviđača "3. maj". Sudjelovalo je 16 ekipa iz OŠ 
"Podmurvice ", "Gelsi", "Centar". „Milan Brozović“ Kastav, te odreda izviđača. 
Svi učesnici su dobili zahvalnice i slatkiše, a 3 najbolje plasirane ekipe pehare. 
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• 07.05. Turnir u pikadu – u suradnji s pikado klubom "Play darts" pod vodstvom 

Renata Orende u caffe baru "Zdenac". Sudjelovalo je 7 ekipa, svi učesnici dobili 
su zahvalnicu za sudjelovanje, a 3 najbolje ekipe medalje i nagrade (piće). 

 
      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 Jakov Kolić (4.a) i Tara Vidović (1.b.). Na svečanoj proslavi Dana 
MO Mlaka pročitali su svoje radove, a Vijeće ih je nagradilo prigodnom 
nagradom (USB i pribor za pisanje).  

 
• MO Mlaka je također sudjelovao na sportskim susretima mjesnih odbora 

povodom Dana sv. Vida , a ekipe su se natjecale u boćanju, te briškuli i trešeti. 
 
AD 2 
 
      Zaključak: 
 

• U okviru programa „Dani MO Mlaka“ bilo je planirano 1.000,00 kn sredstava 
donacija na poziciji „Reprezentacija“. Budući da donacija nije ostvarena 
sredstva se prebacuju na program “Dočak sv. Nikole” na istu poziciju. 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je primilo na znanje odgovor Rijeka Prometa na prigovor MO Mlaka zbog 
netočno navedenih činjenica u odgovoru na molbu za iscrtavanje pješačkog 
prijelaza na križanju ulica R. Benčića i G. Duella. Nakon zajedničkog izlaska na 
teren donijeta je odluka o opravdanosti zahtjeva, te će se radovi izvesti po izradi 
projekta čim se za njega prikupe potrebne suglasnosti. 
 

• Vijeće je zaprimilo dopis gdina Željka Petrcola iz Krešimirove 60 u kojem navodi da 
se uz zgradu prema ulazu u park Mlaka nalaze kontejneri za razvrstavanje otpada 
oko kojih je nabacano smeće, šuta i građevinski materijal. Dopis je proslijeđen 
Komunalnom redarstvu koje je izvršilo očevid i utvrdilo da je navedeni prostor 
uredan, ali će pojačano vršiti nadzor, a zahtjev za premještaj kontejnera će 
proslijediti nadležnoj gradskoj službi na razmatranje. Odgovor će se proslijediti 
gdinu Petrcolu.  

 
• Vijeće je primilo na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 

postavu košarica za smeće u parku Mlaka u kojem se navodi da je na području 
parka postavljeno 16 košarica, te smatraju da je njihov broj dovoljan. Odgovor će 
se proslijediti gđi Katici Knežević. 
 

• Vijeće je primilo na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev gdina Velimira 
Šikljana za iscrtavanje parkirnih mjesta u ulici G. Duella oko zgrada k. br 2-6 u 
kojem se navodi da će se istom pristupiti ako sredstva za redovno održavanje u 
ovoj godini budu dostatna. Odgovor će se proslijediti gdinu Šikljanu. 
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AD 4 
 
       Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća na znanje Izvješće o realiziranim 
komunalnim prioritetima MO Mlaka za 2015. godinu i prelaznim radovima iz 2014. 
godine.  
 

AD 5 
 
Nije bilo prijedloga za raspravu 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 


