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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  23.02.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

5. sjednica VMO Mlaka održana je 23.02.2015. (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 
- Stjepan Doboviček, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Željko Harbaš, član VMO 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu. 
2. Predstojeće aktivnosti Vijeća u ožujku. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 
2014. godinu.   
 

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku: 

a) Dan žena  
b) Objava natječaja "Fotkaj Mlaku" 
c) Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Mlake 

 
Zaključak: 

5a) 
• U suradnji s MO Turnić i Sveti Nikola 5. ožujka u dvorani MO Turnić, F. Čandeka 36b 

u 18h organizirat će se proslava Dana žena uz kulturno-umjetnički program: 
otvorenje izložbe, monodrama kazališta V. C. Emina i koncert Mirjane Bobuš uz 
podjelu cvijeća. 
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5b)   
• Potrebno je objaviti natječaj "Fotkaj Mlaku 2015". Tema natječaja je "Mlaka u 

pokretu", a fotografije moraju tematski biti vezane isključivo uz područje MO Mlaka. 
• Prijave se primaju do 24. 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. 

 
5c)   

• Do kraja ožujka potrebno je održati redovni sastanak s ovlaštenim predstavnicima 
stanara zgrada s područja MO Mlaka. Termin će se dogovoriti na sljedećoj sjednici. 

 

AD 3 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je raspravljalo o potrebi prezentiranja svojih aktivnosti što većem broju 
građana kako bi se još kvalitetnije i masovnije uključili u rad mjesnog odbora Mlaka.  

• Vijeće će se angažirati na rješavanju problema nedostatka prostora za organizirano 
okupljanje s primjerenim sadržajima za mlade, te za umirovljenike sa svog područja. 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
        


