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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  26.01.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 31. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

31. sjednica VMO Mlaka održana je 26.01.2017. (četvrtak) 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 o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Razno. 

 
AD 1  
 
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 OGU za komunalni sustav na zahtjev MO Mlaka 

za uvrštenje u gradski program komunalnih prioriteta čija je vrijednost realizacije 
prevelika u odnosu na ukupna sredstva. U njemu se navodi da je Plan proračuna za 
2017. godinu već napravljen i odobren na Gradskom vijeću, te mole da se zahtjevi 
ponove prilikom izrade Plana za 2018. godinu za koje će se ovisno o prioritetima i 
drugih mjesnih odbora nastojati naći odgovarajući način realizacije. 
 

• Vijeće je zaprimilo zahtjev gdina Željka Bakarčića, ovlaštenog predstavnika zgrade 
Podmurvice 28, kojeg je uputio i Čistoći, te OŠ „Podmurvice“, za bolje i češće 
čišćenje javnih površina od ulaza u OŠ „Podmurvice“ do vrha stepeništa. Predlaže da 
se prilikom čišćenja stepenica obuhvate i male zelene zemljane površine i pješačka 
rampa, jer vjetar i kiša raznose lišće i smeće. Također predlaže da se za vrijeme 
učestalijeg padanja lišća počisti i ulica Podmurvice, te prilaz i parking između k. br 26 
i 28, a sve u interesu sigurnosti školske djece. Vijeće podržava ovu inicijativu te 
očekuje brz primitak odgovora nadležnih tijela kojima će također uputiti zahtjev za 
što skoriju realizaciju.  
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AD 2 
 
      Zaključak: 
 

• Potrebno je hitno zatražiti postavu poklopca na otvorenu šahtu koja se nalazi na 
početku donje etaže parkirališta zapadno od nebodera F. Čandeka 23b i predstavlja 
opasnost 
 

• Potrebno je od „Čistoće“ tražiti postavu kontejnera za komunalni otpad na početku ulice 
Luki preko puta benzinske postaje (jedan je uklonjen i nije vraćen). 

  
 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 


