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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  27.04.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

9. sjednica VMO Mlaka održana je 27.04.2015. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o pripremama za realizaciju programa Dani MO Mlaka. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Vijeće je raspravljalo o pripremama za pojedine dijelove programa "Dani MO", te jednoglasno 
donijelo sljedeći: 
 
Zaključak: 
 

• Potvrđeni su svi dijelovi programa koji su definirani na prethodnoj sjednici, tajnici i 
vijećnicima dodijeljeni su pojedinačni zadaci za njihovu realizaciju.  

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je zaprimilo dopise gdina Stjepana Dobovičeka i Pavla Svetića  - prijedloge za 

iniciranje početka izgradnje kanalizacijskog sustava ulice Luki nakon koje bi se ovaj 
prostor mogao urediti kao zelena površina sa svim mogućim sadržajima javnog 
parka. Vijeće podržava prijedlog, te će ga uputiti Odboru za mjesnu samoupravu. 
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• Vijeće je zaprimilo pritužbu gdina Muhidina Muharemovića iz ulice M. Barača 3 na rad 
2 ugostiteljska objekta ispod željezničkog nadvožnjaka u navedenoj ulici. Dopis će se 
proslijediti Komunalnom redarstvu. 

• Vijeće je zaprimilo molbu gdina Borisa Ivančića ovlaštenog predstavnika zgrade R. 
Picovicha 15 za postavu ekološkog otoka na kojem bi se svih 5 baja (za kućni otpad i 
razvrstavanje) fiksiralo na suprotnoj strani ceste radi sigurnosti u prometu, te 
sprječavanja "divljih deponija" na postojećoj lokaciji. Zaključak će se donijeti na 
sljedećoj sjednici. 

• Vijeće je zaprimilo dopis ovlaštenog predstavnika zgrade Podmurvice 46 gdina 
Duška Milovanovića, te stanarke zgrade gđe Ksenije Butković s prijedlozima 
komunalnih prioriteta. Prijedlozi koji se odnose na redovno održavanje proslijedit će 
se Rijeka Prometu, a o novim zahvatima će se raspravljati prilikom donošenja 
prijedloga prioriteta za sljedeću godinu. 

• Vijeće je zaprimilo dopis stanara zgrade R. Benčića 11 koji traže uklanjanje bora –
smreke na zapadnoj strani zgrade čiji vrhovi sežu do 6. kata. Odluka će se donijeti na 
sljedećoj sjednici. 
 

AD  3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


