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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  26.02.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 43. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

43. sjednica VMO Mlaka održana je 26.02.2018. (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 o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u ožujku. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da će  
postaviti table zabrane za pse na dječjim igralištima u MO Mlaka, a za uređivanje 
parkova za pse potrebno je uputiti dopis u OGU za urbanizam i ekologiju koji 
izrađuje mrežu parkova za pse na području Grada Rijeke, te im predložiti da se 
urede prostori u parkovima Mlaka i Ponsal.  
 

• Vijeće je zaprimilo dopis gđe Marije Jurčić u kojem navodi da nije zadovoljna 
odgovorom nadležne gradske komisije za postavljanje kontejnera za reciklažni 
otpad (čestica južno od TC „Andrea“ je u privatnom vlasništvu, a drugdje nema 
mjesta, predlažu korištenje 2 postojeća punkta na istoku preko ceste i na zapadu 
na zavoju). Vijeće je uputilo gđi prijedlog za sastanak s predsjednikom Vijeća na 
kojeg gđa Jurčić nije odgovorila. 
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• Vijeće je zaprimilo dopis – reklamaciju nove ovlaštene predstavnice zgrade G. 
Duella 4 gđe Jadranke Tudor na radove iz prioriteta MO Mlaka za 2017. godinu:  
„Rješavanje odvodnje oborinskih voda u ulici G. Duella 4“. Gđa navodi da nema 
odvodnog kanala pa se voda i dalje zadržava uz zid zgrade. Reklamacija će se 
proslijediti Rijeka Prometu.   

 
AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku: 
 
           a)   Dan žena  
           b)   Objava natječaja "Fotkaj Mlaku 2018" 
 

5a) 
• U suradnji s MO Turnić i Sveti Nikola 7. ožujka u dvorani MO Turnić, F. Čandeka 

36b u 18:00h organizirat će se proslava Dana žena na način da će oni organizirati 
kulturno-umjetnički program, a MO Mlaka će nabaviti ruže (predviđena sredstva 
500,00 kn), te ih dijeliti na proslavi.  
 
5b)   

• Potrebno je objaviti natječaj "Fotkaj Mlaku 2018". Tema je slobodna, a fotografije 
moraju biti vezane isključivo uz područje MO Mlaka. 

• Prijave se primaju od 12. ožujka do 20. 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 3 
 

Zaključak: 
 

• Potrebno je poslati molbu „Čistoći“ za čišćenje stepenica iz ulice Podmurvice 
prema ulici R. Benčića. 

  
 

Sjednica je završila u 20:00 sati 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
                     Zapisničar:                                                Predsjednik VMO Mlaka: 
 
                Snježana Seršić                                                    Ivo Simper, prof. 

 


