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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  27.02.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 32. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

32. sjednica VMO Mlaka održana je 27.02.2017. (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 
- 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. Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Vijeća MO za 2016. godinu. 
2. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu. 
3. Predstojeće aktivnosti Vijeća u ožujku. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
5. Razno. 

 
AD 1 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2016. godinu.   

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. 

godinu.   
 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku: 

a) Dan žena  
b) Objava natječaja "Fotkaj Mlaku 2017" 

 
5a) 

• U suradnji s MO Turnić i Sveti Nikola 6. ožujka u dvorani MO Turnić, F. Čandeka 36b u 
18:00h organizirat će se proslava Dana žena uz kulturno-umjetnički program:  
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Klapa „Nevera“ i kazališna grupa „Viktora Cara Emina“ i podjelu ruža. 
 
5b)   

• Potrebno je objaviti natječaj "Fotkaj Mlaku 2017". Tema je slobodna, a fotografije moraju 
biti vezane isključivo uz područje MO Mlaka. 

• Prijave se primaju do 21. 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. 
 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak:  

• Vijeće je zaprimilo zahtjev gđe Edite Poszer za iscrtavanje zabrane parkiranja oko 
kontejnera za otpad ispred zgrade G. Duella 2, te će ga proslijediti Rijeka Prometu. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor „Čistoće“ na zahtjev za postavu kontejnera za 
komunalni otpad unutar OŠ „Podmurvice“, jer postojeći nisu dovoljni za potrebe stanara 
i Škole u kojem se navodi da su već ranije tražili postavu, ali Škola nije dala suglasnost. 
Budući da je došlo do promjene režima pristupa (zatvoreno dvorište), a postojeći 
kontejneri nisu dostatni za potrebe stanara i Škole, potrebno je uputiti dopis OŠ 
„Podmurvice“ i tražiti da upute „Čistoći“ zahtjev za postavu kontejnera unutar dvorišta. 

 
• Vijeće je zaprimilo molbu gđe Luize Kruljac za organiziranje vježbi za prevenciju 

osteoporoze u prostoru MO Mlaka u ime polaznica koje sada odlaze na vježbe u MO 
Kantrida. Vježbe se održavaju 3 puta tjedno od 17 do 18 sati uz plaćanje 50 kn mjesečno 
voditelju, no problem predstavlja velika gužva. Potrebno je dostaviti listu s potpisima 
zainteresiranih (barem 10), te im ponuditi termine od 16 do 17 sati uz uvjet da se nakon 
korištenja prostorija svaki puta vrati u prvobitno stanje, te da Medicinski fakultet prihvati 
vođenje vježbi pod navedenim uvjetima. 
 

• Vijeće je zaprimilo zahtjev gdina Dalibora Ambrožića za orezivanje i oblikovanje lovora 
ispred ulaza u zgradu G. Duella 6, jer raste prema stanovima, te se na njemu zadržava 
razno smeće, te komarci u ljetnim mjesecima. Zahtjev će se proslijediti u OGU za 
komunalni sustav. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovore na zahtjev gdina Bakarčića za češće i bolje održavanje 
javnih površina u okolici OŠ „Podmurvice“ i to: 
- „Čistoća“: „Prostor se čisti 2 puta mjesečno pretežno ručno, a prostor iznad 

stepenica očišćen je čistilicom. Za jesensko-zimskog programa, te za vrijeme većih 
vremenskih neprilika navedeni lokalitet će biti češće nadziran i samim time 
intenzivnije čišćen, prema potrebi i po izvanrednim nalozima, a sve kako bi se 
povećala sigurnost svih građana, a ponajprije školske djece.“  

- OGU za komunalni sustav: „Obavljen je očevid zajedno s kolegicom Modrić iz 
Čistoće, te je zaključeno  da će se radi preglednosti, tijekom ožujka, obaviti sljedeće: 
Uklonit će se stabla smokve što rastu iz ogradno potpornog zida, uklonit će se do 
panja polugrmovi kaline, orezat će se donji listovi na palmama, te izgrabiti kompletna 
površina.   

 
AD 5 
 
      Zaključak: 

 
• Vijeće prima na znanje informaciju o održanom obilasku terena MO Mlaka s ciljem 

utvrđivanja kom. oštećenja i nereda u kojem su sudjelovali zamjenica predsjednika, 
tajnica, te predstavnici Rijeka Prometa i OGU za komunalni sustav. Svi nedostaci su 
fotografirani i evidentirani, te se očekuje povratna informacija o rokovima sanacije. 
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• Vijeće će nakon obilaska terena donijeti odluku o poziciji postojećeg rasvjetnog stupa na 
kojeg će se postaviti dodatno osvjetljenje (ostatak sredstava po prioritetima iz 2016. 
godine). 

 
 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 


