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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  25.03.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

3. sjednica VMO Mlaka održana je 25.03.2019. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Nikolina Velnić, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO 
- Igor Ivošić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
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 travnju i svibnju. 
3. Razno. 
 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 

orezivanje grana lipe iznad stepenica između Luki 56 i 62, jer predstavljaju opasnost 
za prolaznike. Radovi će se obaviti tijekom proljeća, a zbog nemogućnosti prilaza 
mehanizacije angažirat će se tvrtka registrirana za rad na visini. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 
orezivanje grana stabala na sjeverozapadnoj strani parkirališta F. Čandeka 23b koje 
zaklanjaju javnu rasvjetu. Radovi će se izvršiti tijekom ovog ili sljedećeg mjeseca, 
ovisno o vremenskim prilikama. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovore OGU za komunalni sustav u kojima se navodi da 
će se uklanjanje nagnutog bora ispred zgrade Zvonimirova 18 izvršiti u dogovoru s 
KD „Čistoća“ tijekom ovog proljeća, dok se stablo kestena iza navedene zgrade neće 
uklanjati, jer za to nema opravdanja. 
 



 2/3 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za rješenje 
problema stalnog onečišćenja zelene površine psećim izmetom pored zgrade E. 
Kovačića 1 u kojem se navodi da će nastojati posaditi bodljikavu živicu uz nogostup.  
Radi dovođenja pasa u zelenu površinu možete se sukladno čl. 39 Odluke o 
komunalnom redu, obratiti Direkciji za komunalno redarstvo. 
 

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u travnju i svibnju, te donijelo sljedeći: 
 
       Zaključak: 
 

• 10. travnja organizirat će se tradicionalni sastanak s ovlaštenim predstavnicima 
stanara većih zgrada na području MO Mlaka na kojem će im se prezentirati realizirani 
prioriteti iz prethodne, kao i oni planirani za ovu godinu. S obzirom da je započeo 
novi 4-godišnji mandat VMO Mlaka, na sastanak će se pozvati i sve osobe koje su se 
kandidirale na izborima za članove Vijeća kako bi im se prezentirao rad mjesnog 
odbora, te ponudila suradnja i sudjelovanje u radu. 
 

• U dogovoru s OŠ „Podmurvice“ potrebno je dogovoriti realizaciju literarnog 
natječaja na temu „Majčin dan i Dan obitelji“ – autori će prezentirati 2 najbolja rada 
na proslavi dana MO Mlaka, te za iste biti nagrađeni. 
  

• Prema usvojenom programu krajem travnja i početkom svibnja održavaju se Dani 
Mjesnog odbora u sklopu kojih će se odvijati sljedeće aktivnosti: 
 

- Šahovski turnir polaznika cjelogodišnje Škole šaha pod vodstvom g. Gorana Mufića 
za djecu školskog uzrasta 

- Akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i tlaka u organizaciji Crvenog križa 
- Predavanje članova Planinarskog društva “Duga”  
- Predavanje udruge iz područja zdravstva ili po dogovoru 
- Polaganje vijenca na spomenik na Mlaki povodom Dana oslobođenja Rijeke i Dana 

MO Mlaka 
- Svečana proslava Dana MO Mlaka koja obuhvaća sljedeće: 

 
� dodjela nagrada za 3 najbolje plasirana šahista i šahistice s održanog Turnira 

u šahu      
� prezentacija literarnih radova i dodjela nagrada pobjednicima natječaja 

"Majčin dan i Dan obitelji" 
� izložba 
� Igrokaz učenika Prometne škole „Šta da?“ pod vodstvom Edite Poszer 
� upoznavanje građana s provedenim aktivnostima Vijeća, domjenak i ugodno 

druženje.  
 

• Vijećnici su raspravljali o svim aktivnostima, a vrijeme i detalji realizacije definirat će 
se na sljedećoj sjednici.  

 
AD 3 
 

• Od „Čistoće“ će se zatražiti postava još jednog kontejnera za komunalni otpad preko 
puta zgrade Podmurvice 15 (koji je tu nekad i bio), te zatražiti da se umjesto 
ponedjeljkom i petkom odvoz smeća vrši utorkom i petkom kako se isto ne bi 
gomilalo u navedenoj ulici.  
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Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


