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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  18.11.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 17. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

17. sjednica VMO Mlaka održana je 18.11.2015. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Željko Harbaš, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2016. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Rasprava o predstojećim programima u prosincu. 
4. Razno. 
 

AD 1 
 
Zaključak: 
 
Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Mlaka za 2016. 
godinu i to: 
 
1. Izgradnja prilazne rampe u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 28                         85.000,00 
2. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod k. br 23b                       16.000,00 
3. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu Ulici V. P. Širole između k.br. 12 i 14      29.000,00     
4. Proširenje javne rasvjete u ulici G. Duella kod k. br. 2                                              13.000,00 
5. Proširenje javne rasvjete na stepenicama od Ulice Podmurvice kod k. br 78 do 
    Ulice R. Benčića                                                                                                              5.000,00 
6. Postava rukohvata u Ulici Luki uz stube na prilazu k. br 52                                       3.000,00 
7. Postava rukohvata u Ulici Podmurvice uz stube od k. br 46 prema k. br. 54            8.000,00 
8. Postava rukohvata u Ulici G. Duella uz stepenice prema k. br 2/b                            5.000,00 
9. Sanacija dijela Ulice Podmurvice od raskršća sa Zvonimirovom prema k. br. 5    23.000,00                                                                           
                                                                                                                                          ---------------- 
                                                                                                                                          187.000,00 
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AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje pozitivan odgovor OGU za urbanizam na zahtjev za 
postavljanje kontejnera za selekciju otpada kod OŠ "Podmurvice". 

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavljanje 
horizontalne signalizacije  na skretanju iz ulice V. P. Širole u ulicu R. Benčića. Ispred 
pješačkog prijelaza će se označiti zaustavna linija preko cijele prometnice. 

• Vijeće prihvaća zahtjev gdina Vedrana Sabljića za postavu prometnog ogledala preko 
puta ulaza u zgradu M. Barača 5, te će ga proslijediti Rijeka Prometu. Također će se 
uputiti požurnica na zahtjev za postavu prometnog ogledala u ulici M. Barača kod k. 
br. 9. 

• Temeljem upita gđe Jadranke Cvetkovske iz ulice Luki 9 za uvođenje naplate 
parkiranja radnim danom u ulici Luki, Vijeće će gđu pozvati na sastanak kako bi 
obrazložila svoj zahtjev. 

• Vijeće je zaprimilo pozitivne odgovore MO Banderovo i Potok na upit o suglasnosti 
za izgradnju stepenica koje bi povezivale parkiralište kod KBC-a s ulicom Podpinjol. 
Izgradnja je opravdana, a budući da se radi o interesu šire zajednice troškove njihove 
izgradnje treba snositi koncesionar "Rijeka plus" d.o.o.  

• Vijeće je suglasno s molbom gđice Gabrijele Jozić za postavu izložbe u dvorani MO 
Mlaka. Samostalna izložba organizirat će se sljedeće godine. 

 
 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• U tijeku su pripreme za realizaciju programa "Doček sv. Nikole" koji će se održati 6. 

prosinca 2015. u OŠ "Podmurvice": "RI Teatar" – predstava "Boni i Toni" i podjela 
poklona. Dogovorena je nabava, pakiranje i prijevoz paketa, te priprema dvorane. 

• U tijeku su pripreme za realizaciju programa "Kartoline s Mlake" - tisak stolnih 
kalendara s motivima fotografija s natječaja "Fotkaj Mlaku" iz 2014. i 2015. godine. 

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za program "Ususret Božiću" koji će se održati 
14.12.2015. Postavit će se izložba radova polaznika Likovne radionice, uz kulturno-
umjetnički program i zakusku. 
 

AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Pri obilasku terena uočeni su nedostaci, te je potrebno uputiti Rijeka Prometu dopise 

za  postavljanje znaka za zabranjeno skretanje iz ulice R. Benčića u ulicu V. P. Širole   
(smjer prema jugu), postavljanje table s oznakom za blizinu Elektrotehničke škole, te 
pješački prijelaz na prilazu na parkiralište Elektrotehničke škole). 

• Potrebno je uputiti zahtjev HŽ-u za sanaciju ograde od cigle u Krešimirovoj ulici. 
    

Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


