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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  29.04.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 44. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

44. sjednica VMO Mlaka održana je 29.04.2013. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Marin Filčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 43. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima sa sastanka s ovlaštenim predstavnicima stanara. 
2. Rasprava i i utvrñivanje prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 

za 2014. godinu. 
3. Izvješće o obilascima terena MO Mlaka. 
4. Pripreme za realizaciju Dana MO Mlaka. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o zahtjevima ovlaštenih predstavnika stanara iznijetih na sastanku održanom 
25. travnja i donijelo sljedeći 
 

Zaključak: 
 

• Zahtjevi koji se godinama ponavljaju i više puta su odbijeni od strane OGU za 
komunalni sustav i Rijeka Prometa (a s čijim odgovorima su grañani pismeno 
obaviješteni) neće se ponovo upućivati, (postava stupića, ograničenje brzine, 
rekonstrukcija kolnika u ulici M. Barača, proširenje ceste uz park Mlaka).  

• Sanacija dijela kolnika u ulici M. Barača kod k. br. 16 je evidentirana prilikom 
obilaska terena i bit će realizirana. 

• Zahtjev za uklanjanje devastiranog kioska u ulici M. Barača će se proslijediti 
Komunalnom redarstvu, kao i oštećenje šahte na upojnom bunaru u parku Mlaka. 
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• Zahtjev za orezivanje bršljana u Krešimirovoj ulici (kod bivše konobe "Park") će se 
uputiti u ZKD. 
 

AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta grañana, predlagali svoje prioritete za 
2014. godinu, te donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 
• Ne prihvaća se zahtjev stanara zgrade Eugena Kovačića 1 za asfaltiranje zelene 

površine ispred navedene zgrade i ureñenje parkirališta samo za stanare. Prijedlog je 
već odbijen prošle godine od strane OGU za komunalni sustav, ove godine je  
uvršteno ureñenje (u iznosu od 2.000,00 kn), a Vijeće će dati prijedlog OGU za 
komunalni sustav da se održavanje zelene površine uvrsti u Plan održavanje. 

• Prihvaća se prijedlog gdina Sergia Terpića za rušenje starog kamenog zida (uz zid 
novog parkirališta Podpinjol) i ureñenje parkirnih mjesta. 

• Ne prihvaća se prijedlog stanara G. Duella 8, 10 i 12 za izgradnju zidića s donje 
strane dječjeg igrališta kako bi se dobila parkirna mjesta, jer se na taj način smanjuje 
prostor namijenjen djeci, dok će se zahtjev za povrat kontejnera za smeće na mjesto 
koje je za to predviñeno uputiti "Čistoći". 

• Prihvaća se zahtjev stanara G. Duella 10 i 12 za postavu rukohvata i izgradnju 
stepenica uz strmi dio ceste izmeñu k. br. 10 i 12. 

• Prihvaća se zahtjev gñe Mirjane Stijelja za pojačanje javne rasvjete u ulici 
Podmurvice kod k. br. 46. Zahtjev za sanaciju raslinja (bor i kostelić) na javnoj 
površini ispred navedene zgrade će se proslijediti u ZKD.  

• Prihvaća se zahtjev gñe Nataše Lazić za postavu javne rasvjete u ulici R. Benčića 
kod k. br. 9. 

• Zahtjev stanara zgrade F. Čandeka 23a za presliku Vlasničkog lista površine južno od 
navedene zgrade na kojoj se nalazi metalna nadstrešnica će se proslijediti OGU za 
urbanizam. 

• Potrebno je provjeriti status nerealiziranih prioriteta iz 2012. i 2013. godine kako bi se  
moglo planirati njihov nastavak i uvrstiti ih u 2014. (izrada studije parka Mlaka, 
izgradnja stepenice od Čandekove ulice prema parkiralištu kod k. br. 23b, ureñenje 
zelene površine južno od Zvonimirove 12) 

• Vijeće predlaže sljedeće prioritete: 
 – izrada studije za autobusnu stanicu kod Parka crvenog križa 
 – postava rukohvata na križanju Zvonimirove i ulice R. Benčića 
 – nastavak osvjetljavanja parka Mlaka 

• Konačan prijedlog prioriteta donijet će se na sljedećoj sjednici 
   

AD 3 
 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o obilascima terena MO Mlaka 
izvršenih 10. travnja (OGU za kom. sustav, Kom. redarstvo i Rijeka Promet), te 17. 
travnja (OGU za kom. sustav, Kom. redarstvo i HEP).    

 
AD 4 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima - "Dani MO" i "Majčin dan i Dan obitelji", te 
potrebnim aktivnostima za njihovu realizaciju. 
 

Zaključak: 
 

• 30.05. u 17 h će se položiti vijenac na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – 
povodom Dana MO Mlaka i Dana osloboñenja Rijeke 
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• 30.05. u 17:30 h održat će se svečana sjednica MO Mlaka: 

• dodjela medalja pobjednicima Šahovskog turnira 
• dodjela nagrada za najbolji literarni rad na temu "Majčin dan i Dan obitelji" 
• kulturno-umjetnički program učenika OŠ "Podmurvice" 
• otvorenje izložbe polaznika Likovne radionice za odrasle 

• 11.05. održat će se cjelodnevna kulturna manifestacije "Oživimo park Mlaka" koja 
obuhvaća: 

            •  Pikado turnir u caffe baru "Zdenac", Luki 14a – u 14h 
•  Likovna kolonija "Rijeka Mlaka 2013" – u 10 sati 
•  "Mlaka challenge" - sportske i zabavne igre za mlade u parku Mlaka u 10:30 h 
•  Izložba u pokretu "Dvojnost" u 16:30 h 
•  Koncert "Studentski vokalni studio Rijeka u 17:30 h 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


