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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-12 
Rijeka,  07.07.2021. 
                                    

 
 

ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO MLAKA 

 
27. sjednica VMO Mlaka održana je 07.07.2021. (srijeda) 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 prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2022. 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 primilo na znanje obavijest iz Gradske knjižnice Rijeka koja će u sklopu 
posebnog programa lokacijskog poticanja čitanja na igralištu "Robert Komen" 8. 
srpnja u 20 sati organizirati gostovanje poznate hrvatske suvremene književnice 
Korane Serdarević. Ulaz je slobodan, a program je namijenjen prvenstveno lokalnim 
stanovnicima, pa će se najaviti plakatima i na web stranici MO Mlaka.    

 
 Vijeće je ponovno raspravljalo o i dalje aktualnoj problematici vezanoj za rad novog 

skladišta u ulici Luki k. br. 56A i donijelo sljedeću odluku:  
 
- Pratit će se daljnji razvoj situacije i obavještavati građane o poduzetim mjerama 

od strane mjesnog odbora i odgovorima nadležnih službi 
- Još uvijek nije zaprimljen odgovor  Komunalnog redarstva i Sanitarne inspekcije 

na ponovljene upite vezane za buku u noćnim satima i prekomjerno  
osvjetljavanje zgrada preko puta poslovnog objekta 
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- Komunalnom redarstvu će se uputiti zahtjev za izvid i postupanje prema 
korisnicima prostora, jer je primijećeno da iz skladišta voda istječe i zadržava se 
na javnom prolazu prema zgradama iznad stepenica 56 i 62  

 
AD 2 
 
     Zaključak: 
 

 Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo prijedlog Programa rada za 2022. 
godinu: 
 
1. Zdravstvo  - mjerenja tlaka i šećera u krvi dva puta godišnje 
2. Dan žena 
3. Majčin dan i Dan obitelji 
4. Dani MO 
5. Doček svetog Nikole 
6. Ususret Božiću      
 

 Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo prijedlog Financijskog plana za 2022. 
godinu. 

 
AD 3 
 
      Zaključak: 
 

 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. 
  


