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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-16/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  03.06.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 60. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

60. sjednica VMO Mlaka održana je 03.06.2014. (utorak) s početkom u 19:00 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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 58 i 59. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće  o programima realiziranim u travnju i svibnju 2014. godine. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 

za 2013. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Vijeće je u travnju i svibnju realiziralo sljedeće programe:  

a) Ekološka akcija 
b) Dani MO 
c) Majčin dan i Dan obitelji 

 
Zaključak: 

  
1a)  

• 03. i 04. svibnja održana je Ekološka akcija čišćenja zelene površine sjeverno od 
Zvonimirove ulice od k. br. 14 do 18. Sudjelovalo je  30 volontera. OGU za komunalni 
sustav je omogućio 2 baje za krupni otpad, a OGU za urbanizam i ekologiju rukavice i 
marendu (40 kom). 
 
1b) 

• U okviru programa Dani MO Mlaka održane su sljedeće aktivnosti:   
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• -28.04. Projekcija dokumentarnog filma "Sjeverni Velebit" 
• -29.04. Šahovski turnir polaznika škole šaha pod vodstvom g. Gorana Mufića  
• -30.04. Akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i tlaka  
• -08.05. Polaganje cvijeća na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – povodom 

Dana MO i Dana osloboñenja Rijeke 
• -08.05. Svečana sjednica VMO Mlaka uz kulturno-umjetnički program: 

- dodjela medalja najboljim šahistima i šahisticama 
- dodjela nagrada pobjednicama natječaja "Majčin Dan i Dan obitelji" 
- glazbeni program učenica OŠ "Podmurvice" 
- otvorenje izložbe 15 najboljih fotografija pristiglih na natječaj "Fotkaj Mlaku" uz 
  dodjelu 6 nagrada i zahvalnica za najbolje autore 

• -10. i 11.05. Manifestacija "Oživimo park Mlaka": 
1. "Mlaka challenge" – sportsko-zabavne igre za djecu osnovnoškolskog uzrasta. 
Sudjelovalo je 9 ekipa iz OŠ "Podmurvice", "Gelsi" i "Centar". Svi učesnici su dobili 
zahvalnice i slatkiše, a 3 najbolje plasirane ekipe pehare. 
 
2."Likovna kolonija Rijeka Mlaka 2014“ na koju se prijavilo 16-oro učesnika. Stručno 
povjerenstvo u sastavu:  mr. art. Želimir Hladnik i Vladimir Provči dodijelilo je 
sljedeće nagrade: 
  
- Tihomir Guljaš – prva nagrada – štafelaj i 5 kaširanih platna 
- Nada Franjković – druga nagrada - štafelaj 
- Graziano Legović – 3. nagrada – slikarske boje 
 

             3. Turnir u pikadu – u suradnji s pikado klubom "Play darts" pod vodstvom Renata 
            Orende u caffe baru "Zdenac". Sudjelovalo je 8 ekipa, svi učesnici dobili su zahvalni- 
            cu za sudjelovanje a 3 najbolje ekipe pehare i nagrade (piće) i to:  
                 1. "Mlaka 2",  2. "Mlaka 3", 3. "Mlaka 4". 

• 22.05. Otvorenje izložbe slika s Likovne kolonije "Rijeka Mlaka 2014". 
 
1c) 

• U suradnji s OŠ "Podmurvice" za djecu do 14. godine uzrasta organizirano je 
natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Dan obitelji". 
Najbolje su bile Marija Lanc 5.b i Šerife Beljulji 7.b. Na svečanoj proslavi Dana MO 
Mlaka pročitale su svoje radove, a Vijeće ih je nagradilo prigodnom nagradom (USB i 
pribor za pisanje).  
 

AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće jednoglasno prihvaća na znanje izvješće o realiziranim komunalnim 

prioritetima MO Mlaka za 2013. godinu i prelaznim radovima iz 2012. uz napomenu da 
je nezadovoljno realizacijom prioriteta "Izrada studije povijesnog parka Mlaka". Od 
predviñenih 25.000,00 kn za 2012. godinu utrošen je minimalan iznos, a u 2013. 
godini nisu utrošena predviñena sredstva za prioritet "Nastavak izrade studije 
povijesnog parka Mlaka", iako je održan sastanak i dogovor s OGU za urbanizam na 
navedenu temu.  
 

AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 

proširenje ceste uz park Mlaka u kojem se navodi da je u tijeku postupak 
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usklañivanja katastarskog i gruntovnog stanja nerazvrstanih cesta, te nije moguće 
pregraditi niti sužavati postojeće gabarite kolnika nerazvrstane ceste. Potrebno je 
navedeni zahvat uvrstiti u prioritete MO-a kako bi se pokrenule aktivnosti na 
sagledavanju mogućnosti realizacije zahvata, u sklopu čega se provodi ispitivanje 
vlasništva, izrada projektne dokumentacije, ishoñenje potrebnih dozvola za gradnju i 
konačno ureñenje vlasništva, ako proširenje zadire u površinu koja nije u gradskom 
vlasništvu. Tijekom tog postupka kontaktirala  bi se tvrtka "Intelus", a MO bi bio 
pravovremeno obaviješten o svim aktivnostima. Vijeće je uvrstilo prijedlog u 
prioritete za 2015 godinu, a kopiju odgovora OGU za komunalni sustav će proslijediti 
odvjetnici tvrtke "Intelus". 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom caffe bar-a "098", F. Čandeka bb za produljenje 
radnog vremena (do 02:00 sata) za dane 12, 18. 23. i 29. lipnja zbog organiziranja 
prijenosa utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva.  

• Željko Harbaš, ovlašteni predstavnik zgrade F. Čandeka 23b je  tražio  hitno 
očitovanje MO Mlaka, OGU za samoupravu i upravu, Dragice Fadljević, OGU za 
komunalni sustav i Gradonačelnika o prioritetu MO Mlaka – izgradnja stepenica od 
parkirališta sa zapadne strane zgrade F.Čandeka 23 b, prema ulici Franje Čandeka.  
VMO Mlaka je proslijedilo Odjelu za samoupravu i gdinu Harbašu odgovor u kojem 
se objašnjava da su vijeća obavezna donijeti Plan malih komunalnih akcija – 
prioriteta, a donose ih na prijedloge grañana i samostalno. U navedenom slučaju radi 
se o prioritetu VMO Mlaka za 2012. godinu donesenom zbog neodgovarajuće 
sigurnosne pješačke komunikacije, a kojeg su odobrili i financijski procijenili OGU za 
komunalni sustav i Rijeka Promet, a usvojilo Gradsko vijeće. Zbog obimnosti 
prioritet zahtijeva realizaciju u nekoliko faza, pa su prioriteti bili sljedeći: 
- 2012. Izrada idejnog projekta i ishoñenje lokacijske dozvole 
- 2013. Izrada glavnog projekta za ureñenje stubišta 
- 2014. Izgradnja stubišta od ulice F. Čandeka do parkirališta zapadno od k. br. 23 
 Iako je Vijeće uputilo detaljno objašnjenje o načinu izbora i realizaciji komunalnih 
prioriteta iz prethodnih godina, gdin Harbaš je ponovno uputio dopis u kojem se ne 
slaže s izgradnjom stepenica, te traži njeno obustavljanje, uz obrazloženje da će se 
omogućiti pristizanje grañana iz Dubrovačke i drugih ulica, pa su stanovnici 
nebodera F. Čandeka 23a i 23b na gubitku. Vijeće će uputiti gdinu Harbašu opširan 
odgovor uz pripadajuće fotografije gdje je vidljivo da je izgradnja stepenica opravdan 
i logičan način za pješačku komunikaciju kojom se povezuju dvije javne površine čija 
je svrha da služe na korist svim grañanima, a što je sadašnjom situacijom 
onemogućeno.    
  

AD 4 
 

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za realizaciju programa "Birajmo naj okućnicu, 
balkon i prozor 2014".    
 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


