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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  21.12.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 30. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

30. sjednica VMO Mlaka održana je 21.12.2016. (srijeda) 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: 
- Željko Harbaš, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava  i donošenje Financijskog plana za 2017. godinu. 
2. Izvješće o programima realiziranim u prosincu. 
3. Donošenje rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu. 
4. Razno. 

 
AD 1   

 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2017. godinu. 
 

AD 2 
 
      Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o programima realiziranim u 
prosincu: 
a) Doček sv. Nikole 
b) Ususret Božiću         

AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu nakon realizacije svih programa 
te donijelo sljedeći: 
 
      Zaključak: 

• Prihvaća se rebalans Financijskog plana MO Mlaka za 2016. godinu uz odobrenje Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu. 
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• Programska aktivnost Dani MO Mlaka smanjena je u ukupnom iznosu za 1.000,00 kn te 
je nova vrijednost 10.400,00 umjesto planiranih 11.400,00 kn (planirana donacija nije 
ostvarena) 
 

• Programska aktivnost Doček Svetog Nikole povećana je u ukupnom iznosu za 500,00 kn, 
te je nova vrijednost 13.500,00 umjesto planiranih 13.000,00 kn (ostvarena je donacija u 
većem iznosu od planirane) 
 

• Programska aktivnost Ususret Božiću smanjena je u ukupnom iznosu za 1.350,00 kn, te 
je nova vrijednost 4.050,00 umjesto planiranih 5.400,00 kn (ostvarena je donacija u 
manjem iznosu od planirane) 
 

• Ukupna vrijednost cjelokupnog Financijskog plana Mjesnog odbora Mlaka za 2016. 
godinu umanjuje se u iznosu od 1.850,00 kuna, te iznosi 34.650,00 kn umjesto planiranih 
36.500,00 kn. 

 
AD 4 
 
Izvidom na terenu uočeni su nedostaci i komunalna oštećenja koje je potrebno sanirati 
 
      Zaključak: 

• Vraćanje ulice Podmurvice u prvobitno stanje (prilikom radova HEP-a otvori za odvodnju 
oborinskih voda su prekriveni asfaltom) 

• Na kolniku Krešimirove ulice ispred ulaza u park Mlaka (smjer zapad) nalazi se velika 
udarna rupa 

• „Ležeći policajac“ kod OŠ „Podmurvice“ trebalo bi izmjestiti prema naprijed ili postaviti 
dodatni prije suženja ceste 

• Potrebno je tražiti od „Čistoće“ dodatne kontejnere za otpad za potrebe OŠ 
„Podmurvice“ i postaviti ih unutar dvorišta ograđenog rampom, jer postojeće nisu 
dovoljne za potrebe stanara i Škole 

• Potrebno je kod dječjeg vrtića „Mlaka“ postaviti prometni znak za suženje ceste 
 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 


