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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  18.06.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

7. sjednica VMO Mlaka održana je 18.06.2019. (utorak) s početkom u 18:00 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 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Igor Ivošić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o Programu rada za 2020. godinu.  
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 je zaprimilo mail gdina Marijana Budiselića u kojem traži da se upozori 

vlasnika tvrtke BElektronika na adresi Krešimirova 56 da ne odlaže otpad pored 
spremnika za preostali otpad. Također napominje da je vlasnik te tvrtke sam 
postavio improvizirane stupiće da bi sebi osigurao parkirno mjesto. Mail će se 
proslijediti Komunalnom redarstvu. 
 

• Temeljem zaključka prethodne sjednice 11.06. održan je sastanak i izvid na terenu s 
predstavnikom Rijeka Prometa Stasiom Scarpa. Ukazano je na nedostatke prilikom 
asfaltiranja ulice Podpinjol, tj. neki dijelovi oštećenog starog asfalta nisu sanirani, 
kao i rubni dijelovi, a treba popraviti i oko rešetke za odvodnju. Nakon završetka svih 
ugovorenih radova za 2018. godinu dogovoreno je da će se preostali iznos utrošiti 
na dovršetak radova u ulici Podpinjol. Također je konstatirano da je umjesto na 
traženoj poziciji uz stepenice koje vode iz ulice B. Blečića prema autobusnoj stanici 
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u Čandekovoj rukohvat postavljen na stepenicama koje ne pripadaju MO Mlaka. 
Traženi rukohvat Rijeka Promet će postaviti iz svojih sredstava redovnog 
održavanja. Zbog umanjenih sredstava koje Rijeka Promet ima na raspolaganju 
izvode se samo hitni zahvati, pa još nije napravljen betonski podest za kontejnere 
kod zgrade Podmurvice 76 iako je još lani dogovoreno. 
 

• Vijeće je zaprimilo mail gđe Lorene Malatesta u kojem navodi da se stanari MO 
Mlaka, Turnić i Sveti Nikola bune redom vožnje Autotroleja, te nisu zadovoljni sa 
samo jednom gradskom linijom - broj 6. Predlažu da se linija 2A vrati na staru trasu. 
O prijedlogu će se raspravljati po zaprimanju konkretnog zahtjeva s potpisima 
građana i podrškom navedenih mjesnih odbora. 
 

AD 2 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o programima koje je MO Mlaka 
realizirao prethodnih godina, te o načinu kako se oni planiraju donose i financiraju. Prijedloge  
programa ocjenjuje Povjerenstvo, a nakon toga donosi se konačan Program rada i Financijski plan 
za 2020. godinu koji mora odgovarati odobrenim programskim aktivnostima.  
 
      Zaključak: 
 

• Vijećnici su raspravljali o prijedlozima programa za 2020. godinu, konačna odluka 
donijet će se na sljedećoj sjednici.  

 
AD 3 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da Grad Rijeka od 01.07.2019. neće biti u 
mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o 
elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. e-Računi se zaprimaju isključivo 
putem nacionalne centralne platforme - FINA. 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


