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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-16/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  18.12.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 41. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

41. sjednica VMO Mlaka održana je 18.12.2017. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 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 rebalansa Financijskog plana za 2017. godinu. 
2. Rasprava  i prijedlog dodatnog prioriteta MO Mlaka za 2017. godinu.  
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Rasprava o programima realiziranim u prosincu. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Vijeće je raspravljalo o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu nakon realizacije svih 
programa te donijelo sljedeći: 
 
      Zaključak: 
 

• Prihvaća se rebalans Financijskog plana MO Mlaka za 2017. godinu uz odobrenje 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 

 
• Programska aktivnost Dani MO Mlaka uvećana je u ukupnom iznosu za 300,07 kn te 

je nova vrijednost 10.700,07 umjesto planiranih 10.400,00 kn (zbog zakonskih 
promjena u obračunu poreza na isplatu autorskih honorara). 

• Bankarski troškovi umanjeni su za 300,07, te je nova vrijednost 199,93 kn umjesto 
planiranih 500,00 kn. 

• Programska aktivnost Doček Svetog Nikole povećana je u ukupnom iznosu za 
1.200,00 kn, te je nova vrijednost 15.200,00 umjesto planiranih 14.000,00 kn (zbog 
ostvarenja donacija u većem iznosu od planiranog). 
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• Programska aktivnost Ususret Božiću smanjena je u ukupnom iznosu za 700,00 kn, 
te je nova vrijednost 4.700,00 umjesto planiranih 5.400,00 kn (zbog ostvarenja 
donacija u manjem iznosu od planiranog). 
 

• Ukupna vrijednost cjelokupnog Financijskog plana Mjesnog odbora Mlaka za 2017. 
godinu povećava se u iznosu od 500,00 kuna, te iznosi 36.670,00 kn umjesto 
planiranih 36.170,00 kn. 
 

AD 2 
 
    Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da se preostala sredstva nakon 
realizacije prioriteta komunalnog uređenja MO Mlaka za 2017. godinu u iznosu od 
37.580,20 kn rasporede na sljedeće pozicije: 
- Uređenje prilaznih stepenica parkiralištu sjeverno od Ulice Podpinjol 
- Postava rukohvata uz prilaznu rampu u ulici Podmurvice kod kućnog broja 28 

 
 

AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za postavu 
košarica u Zvonimirovoj ulici između bivče „Točke“ i INE u kojem se navodi da je 
neopravdan, jer kontejneri za komunalni otpad postoje u ulici Luki, te se obvezuju 
pratiti stanje i po potrebi interventno čistiti navedenu površinu. 
 

• Vijeće je prihvatilo molbu ovlaštenog predstavnika zgrade Podmurvice 76 gdina 
Habibovića za orezivanje stabla amule iza zgrade, jer onemugućava prilaz septičkoj 
jami. Dopis je proslijeđen gđi Ivani Parac u OGU za komunalni sustav. Nakon uvida u 
stanje na terenu zaključeno je da je stablo amule loše, te bi bilo najbolje potpuno ga 
ukloniti, a ne orezivati. Tijekom zime uklonila bi se amula, a na zelenoj površini u 
neposrednoj blizini posadilo novo stablo (prijedlog planika koja raste južno od k.br. 
76 i 78 ili melija čiji je drvored na parkiralištu u Ul. Podmurvice). Oba stabla cvatu i 
nemaju veliku krošnju te neće smetati parkiranju vozila. Gdin Habibović je suglasan 
s prijedlogom, potrebno je tražiti suglasnost stanara V. P. Širole 16 na čijem se 
zemljištu stablo nalazi. 
 

• Vijeće prihvaća molbu ovlaštenog predstavnika zgrade V. P. Širole 14 gdina Željka 
Jurkovića za uređenje prolaza za pješake (zbog parkiranih automobila između 
nebodera k. br 14 i 16) na način da se produži betonski potporni zid do kraja 
ivičnjaka na koji bi trebalo svakako postaviti ogradu i urediti pristup nogostupu. 
Gdin Jurković će uputiti dopis s detaljnijim opisom i skicom zahvata, koji će se 
proslijediti Rijeka Prometu. 
 

• Vijeće nije zadovoljno odgovorom Rijeka plusa na zahtjev za ukidanje naplate 
parkiranja u ulici M. Barača u kojem se navodi da ne mogu udovoljiti zahtjevu, jer su 
odluke o zonama i ulicama u kojima se vrši naplata definirane politikom Grada, a  
razlog uvođenja naplate u Baračevoj ulici je uvođenje prometnog reda. Budući da je 
istovjetni zahtjev postavilo i VMO Sveti Nikola pričekat će se njihov odgovor, te će se 
naknadno donijeti odluka o daljnjim postupcima. 
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AD 4 
 
      Zaključak: 

 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o programima realiziranim u 

prosincu: 
a) Doček sv. Nikole 
b) Ususret Božiću 

 
AD 5 
 

Zaključak: 
 
• Potrebno je Odjelu za komunalni sustav uputiti dopis u kojem se traži uvođenje reda 

na dječjim igralištima i parkovima i to na način da se na dječjim igralištima u ulici G. 
Duella postave table sa zabranom pristupa psima, dok je u parku Mlaka i parku 
Ponsal potrebno označiti, urediti i odijeliti prostor namijenjen psima od prostora 
namijenjenog građanima, a naročito djeci. 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
                     Zapisničar:                                                Predsjednik VMO Mlaka: 
 
                Snježana Seršić                                                    Ivo Simper, prof. 

 


