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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30.11.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

29. sjednica VMO Mlaka održana je 30.11.2016. (srijeda) 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 
- 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 usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2017. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Rasprava o predstojećim programima u prosincu. 
4. Razno. 

 
AD 1   
 
Zaključak: 
 
Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Mlaka za 2017. 
godinu i to: 
 
1. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Giuseppe Duella kod                       15.000,00 
    k. br. 4                           
2. Proširenje javne rasvjete na putu prema parku Mlaka u Ulici                                  26.000,00 
    Podmurvice kod k. br. 6              
3. Uređenje prilaza k. br. 34 u Ulici Podmurvice                                                            30.000,00     
4. Sanacija prilaza  k. br. 28 i 30 u Ulici Podmurvice                                                     30.000,00                    
5. Postava rukohvata na stubištu u Ulici Branka Blečića južno od k. br 4                    5.000,00 
    prema autobusnoj stanici u Ulici Franje Čandeka                                        
6. Raščišćavanje vegetacije na pokosu iznad mlake u Ulici Luki između k. br.         30.000,00 
    3 i 21 prema Zvonimirovoj ulici              
7. Postava ograde u Ulici Podmurvice između k. br. 28 i 30                                           6.000,00 
8. Tehnička priprema za uređenje rekreacijsko zabavne zone u Ulici                         47.000,00 
    Giuseppe Duella istočno od k. br. 4                                                                       ___________ 
                                                                                                                                          189.000,00     
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Budući da iznosi za preostale predložene prioritete daleko nadmašuju budžet MO Mlaka, od 
OGU za komunalni sustav će se zatražiti njihovo uvrštenje u gradski program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
 
AD 2 
 

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

Zaključak: 
 

• Vijeće je primilo molbu gđe Ljeposave Domitrović iz ulice Luki 44 za postavljanje 
rukohvata uz stepenice koje vode do zgrade Luki 44 kako bi im se olakšao pristup 
(gluhe osobe starije dobi). Dopis će se proslijediti Rijeka Prometu.  
 

• Vijeće je suglasno s inicijativom MO Sveti Nikola koji traži od Rijeka Prometa sanaciju 
kolnika kroz cijelu ulicu Milutina Barača (ulegnuća na svim mjestima gdje je prekopan 
asfalt, cijela ulica je puna rupa), te će ju podržati. 
 

• Vijeće prihvaća molbu ovlaštenog predstavnika zgrade Podpinjol 31a gdina Sergia 
Terpića za postavu tabele – oznake za prilaz u njihovu ulicu uz park Mlaka, jer 
postojeća oznaka za ulicu Podpinjol kod „Bazovice“ zbunjuje vozače i tjera ih u 
prekršaj u jednosmjernu ulicu u krivom smjeru. Dopis će se proslijediti Rijeka Prometu. 

 
AD 3 
 
      Zaključak: 

• U tijeku su pripreme za realizaciju programa "Doček sv. Nikole" koji će se održati 4. 
prosinca 2016. u OŠ "Podmurvice": "RI Teatar" – predstava "Gdje je sada bijela 
brada?" i podjela poklona. Dogovorena je nabava, pakiranje i prijevoz paketa, te 
priprema dvorane. 
 

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za program "Ususret Božiću". 12. prosinca 2016. 
održat će se kulturno-umjetnički program: Otvorenje izložbe slika polaznice Likovne 
radionice Nikoline Velnić, recitacije pjesnikinje Ljubice Kolarić-Dumić, te glazbeni 
nastup Duška Jeličića Bonace. 
 

AD 4 
 
 Zaključak: 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.  
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 


