
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-24 
Rijeka,  09.12.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

12. sjednica VMO Mlaka održana je 09.12.2019. (ponedjeljak) 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. Usvajanje Programa rada za 2020. godinu. 
2. Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Izvješće o realiziranom programu Doček sv. Nikole. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za 2020. godinu: 
1. Zdravstvo – mjerenje tlaka i šećera u krvi 
2. Dan žena 
3. Dani MO 
4. Majčin dan i Dan obitelji 
5.         Ekološka akcija 
6. Doček svetog Nikole  
7. Ususret Božiću 
 
AD 2 
 
Zaključak: 
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• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2020. godinu. 
  
AD 3 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da se 6. prosinca 2019. godine trebao održati 
sastanak u vezi povijesnog parka Mlaka, ali ga je Odjel za urbanizam dan ranije 
odgodio, te će zakazati novi termin. 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da će 13. prosinca 2019. započeti radovi na 
farbanju cjelokupnog prostora MO Mlaka i prema predviđenom planu trebali bi biti 
gotovi do 18. prosinca. 

 
• Vijeće je suglasno s molbom ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade Podpinjol 

31a gdina Sergia Terpića za uklanjanje brzo rastućeg raslinja tj. bršljana oko 
saobraćajnog znaka i ogledala prema izlazu iz ulice Podpinjol prema Bazovici, jer 
vozačima i pješacima sakriva pregled nailaska automobila iz donjeg dijela ulice. 
Zahtjev će se proslijediti nadležnima. 
 

• Vijeće je raspravljalo o utrošku preostalih sredstava za kom. prioritete i to: Rijeka 
Promet 2019. godina 12.718,33 kn bez PDV-a i Komunalni sustav 30.000,00 kn iz 
2018. (umjesto tehničke pripreme za paviljon u parku Mlaka) i 4.280,34 iz 2019.  
Zaključeno je da će se sredstva iz domene Rijeka Prometa utrošiti na postavu novih 
ograda i rukohvata na području MO.  
Sredstva preostala nakon prioriteta iz domene Komunalnog sustava iz 2019. će se 
utrošiti u raščišćavanje dijela zelene površine sa sjeverne strane zgrade u Ulici 
Giuseppe Duella k.br. 4. 
O sredstvima preostalim iz 2018. godine odlučit će se nakon zatraženog sastanka s 
predstavnicima Odjela za urbanizam i komunalni sustav vezano za uređenje parka 
Mlaka.    

    
AD 4 

 
      Zaključak: 

 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu 

Doček sv. Nikole. 
 

AD 5 
 
    Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


