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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-20 
Rijeka,  28.10.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 10. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

10. sjednica VMO Mlaka održana je 28.10.2019. (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 
- 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. Pripreme za realizaciju programa Doček svetog Nikole.  
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: 
 

• 15. listopada održan je sastanak predsjednika MO Mlaka s predstavnicima Rijeka 
Prometa i Rijeka Plusa, te članom Gradskog vijeća i predsjednikom odbora za 
promet Duškom Milovanovićem na kojem je raspravljano o prometnoj problematici, 
te potrebi izrade studije prometa u mirovanju i kretanju koja bi objedinila cijelo 
područje MO Mlaka. Zabilješka sa sastanka je predočena vijećnicima, te je nakon 
rasprave zaključeno da se ista prima na znanje uz dodatak ulica koje su nedostajale 
na popisu, te molbu Rijeka Prometu za izvještavanje o koracima nastanka Studije. 
 

• Vijeće je zaprimilo mail gdina Siniše Kučana u ime korisnika TC „Andrea“ u kojem 
traži rezervirano mjesto za dostavu, jer se ista odvija zadržavanjem dostavnih vozila 
na autobusnoj stanici.  Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu. 
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AD 2 
 
       Zaključak: 
 

• U tijeku su pripreme za realizaciju programa "Doček sv. Nikole" koji će se održati 1. 
prosinca 2019. u OŠ "Podmurvice": "RI Teatar" – predstava "Vrtuljak želja" i podjela 
poklona. Nositelj programa je zamjenica predsjednika Vijeća Nikolina Velnić. 
 

• Potrebno je 
-   kontaktirati sponzore za novčane donacije koje temeljem sklopljenog ugovora o 
    donaciji uplaćuju na žiro račun MO Mlaka, 
-  nabaviti slatkiše i igračke, te ih pakirati u poklon vrećice prema dobnim 
    skupinama, 
-  organizirati prijevoz i slaganje paketa u OŠ „Podmurvice“ u dogovoru s domarom 
-  pripremiti dvoranu prije predstave 1. prosinca 
-  prisustvovati programu i voditi evidenciju o predanim i preostalim paketima koje u 
   slučaju nedolaska djeteta treba vratiti u MO Mlaka 

    
AD 3 

 
• U srijedu 30.10. od 10 do 12h u dvorani MO Mlaka održat će se akcija besplatnog 

mjerenja tlaka i šećera u krvi.   
 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


