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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-16 
Rijeka,  23.11.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

20. sjednica VMO Mlaka održana je 23.11.2020. (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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Donošenje odluke o promjeni programa Doček svetog Nikole. 
3. Donošenje drugog Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu. 
4. Usvajanje Programa rada za 2021. godinu. 
5. Usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu. 
6. 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 prigovor na oznaku zabrane parkiranja koja je napravljena na 
cesti suprotno od ulaza u garažu čime je onemogućeno parkiranje stanara ulice (za 
cca 2 parkirna mjesta). Rijeka Prometu će se uputiti upit na osnovu čega su 
postavljene oznake. 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju da je temeljem zaključka prošle sjednice članica 
vijeća gđa Elena Dorčić-Spatola stupila u kontakt s ovlaštenim predstavnikom 
zgrade M. Barača 13 koji nije upoznat sa situacijom iz dopisa koji je poslan s maila 
zgrade, niti zna tko ga je uputio. Identičan dopis je zaprimio i MO Sveti Nikola, te ga 



 2/3 

proslijedio Odjelu za komunalni sustav i dobio sljedeći odgovor: „Temeljem Vaše 
prijave Direkcija za komunalno redarstvo nema nadležnosti u postupanju, već se za 
navedeno možete obratiti Državnom inspektoratu, odnosno vezano za oštećenja na 
privatnoj imovini možete pokrenuti privatnu sudsku tužbu“. Odgovor je proslijeđen 
na mail. 
 

• Vijeće je zaprimilo mail i nekoliko telefonskih upita vezano uz zabranu parkiranja na 
ulazu u Elektroškolu i mail: „Na ulaznom portunu za Elektroškolu za automobile 
postavljena su dva crveno bijela čunja sa lancem, na način da spriječe prolaz 
automobila prema školi, tj. da se automobili ne mogu parkirati. Osoba koja je stajala 
pokraj čunjeva (domar) rekla je da ne smije nikoga pustiti na parking prema školi.  
Da li Škola ima pravo na to, tj. da li je ona vlasnik ili se radi o javnom prostoru? Kako 
MO Mlaka namjerava riješiti problem parkiranja sve većeg broja automobila u našem 
kvartu?“ Zatražit će se ispitivanje vlasništva. Budući da je MO Mlaka još prošle 
godine dogovorio s nadležnim službama izradu cjelokupne prometne studije, poslat 
će se upit  Rijeka Prometu.  
 

• Vijeće je zaprimilo molbu građana za orezivanje stabla murve u ulici Podmurvice 
između br. 34 i 36 na kojem su telefonske žice. Treba orezati grane tog, kao i ostalog 
drveća uz stepenice nad Mlakom koje zaklanja javnu rasvjetu, te će se uputiti zahtjev 
Odjelu za komunalni sustav. 
Također se žali na vlasnika 5 pasa koji se nalaze u vrtu zgrade. Problem nije u 
nadležnosti mjesnog odbora, jer se radi o privatnom vlasništvu, a psi nikoga ne 
ugrožavaju, te je potrebno međuljudske odnose u zgradi riješiti u dogovoru s 
ovlaštenim predstavnikom stanara. 

 
• Vijeće je primilo na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavu rukohvata i 

sanaciju ograda u kojem se navodi da se zbog umanjenja sredstava iz Plana 
održavanja trenutno   uklanjaju samo eventualni uzroci koji utječu na sigurnost 
sudionika u prometu. Sredstva za ovu godinu su potrošena te nisu u mogućnosti 
tražene lokacije realizirati Planom redovnog održavanja ograda. 

 
AD 2 
  
Nakon rasprave jednoglasno je donijet sljedeći            
 
      Zaključak: 

 
• S obzirom da je Nacionalni stožer Civilne zaštite donio odluku kojom se zabranjuje 

održavanje dječjih i drugih radionica, te svih amaterskih kulturno umjetničkih 
izvedbi, programa i manifestacija u koju bi spadao i Doček svetog Nikole, Vijeće će u 
dogovoru s OŠ „Podmurvice“ i Dječjim vrtićem „Mlaka“ nabaviti i dostaviti slatke 
paketiće poštujući sve mjere s ciljem  sprječavanja širenja bolesti COVID-19  i zaštite 
zdravlja građana (bez izravnog kontakta s djecom i roditeljima). 

 
AD 3    
 
      Zaključak: 
    

• Temeljem zaključka Točke 2 Vijeće je jednoglasno usvojilo drugi Rebalans 
Financijskog plana za 2020. godinu kojim je program Doček svetog Nikole umanjen 
za iznos od 12.600,00 kn. 
 

• Ukupna vrijednost Financijskog plana MO Mlaka za 2020. godinu, umanjuje se sa 
36.350,00 kn na 8.750,00 kn. 
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AD 4 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za 2021. 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 5 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2021. godinu. 
 
AD 6 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
   


