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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  05.07.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

26. sjednica VMO Mlaka održana je 05.07.2016. (utorak) s početkom u 19:00 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 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u lipnju 2016. godine. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno 
 
 

AD 1   
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće jednoglasno prihvaća izvješće programa „Birajmo najljepšu okućnicu, 
balkon i prozor 2016". Prijavljeno je 11 okućnica, 3 prozora i 1 balkon. 
Pobjednicima su uručeni poklon bonovi, a svim sudionicima zahvalnice i 
simbolične nagrade (vaze i cvijeće citronele).  
 

AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je primilo na znanje odgovor Erste banke na zahtjev za postavljenje koša za 
papirnati otpad ispred bankomata na lokaciji Zvonimirova 6 u prostoru Frizerskog 
salona „In“ u kojem se navodi da sukladno Ugovoru o podzakupu poslovnog 
prostora više nemaju praksu postavljanja koševa uz bankomate, jer se nisu 
redovno održavali čistima. 
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• Vijeće je primilo na znanje odgovor Prometne policije na zahtjev za postavljanje 
nadzornih kamera u ulicama F. Čandeka i M. Barača u kojem se navodi da je 
prometna signalizacija na tim ulicama dobro izvedena (ograničenje brzine na 
50km/h, puna uzdužna kolnička crta, znak upozorenja na blizinu Škole, pješački 
prijelazi), pa je samim time i smanjena brzina prometovanja vozila. Budući su im 
poznate navedene činjenice, gotovo svakodnevno upućuju autoophodnje u ulicu F. 
Čandeka s ciljem prevencije i sankcioniranja prekršitelja. Fiksne prometne kamere 
se postavljaju na mjesta gdje se učestalo i znatno krši ograničenje brzine, a kako je 
kolnik ulice M. Barača na nekoliko mjesta oštećen uleknućima tako i nije moguće 
postizati brzine veće od dopuštenih, te se većina vozača kreće propisanom 
brzinom.  Upućuju da svoj problem Vijeće izloži I. i II. policijskoj postaji Rijeka koja 
ima kontakt policajca zaduženog za područje Mlake, a koji bi se mogao uključiti u 
rješavanje problema. S ciljem poboljšanja stanja sigurnosti i dalje će povremeno 
upućivati ophodnje na području MO Mlaka sa zadaćom sankcioniranja osoba koje 
ne poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.  Odgovor će se 
proslijediti građanima koji su tražili postavu kamera. 

 
• Vijeće je primilo na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 

održavanje sprava i dječjih igrališta u MO Mlaka u kojem se navodi da se dječja 
igrališta u okolišu stambene zgrade B. Blečića čiste intenzitetom od 3x tjedno, a 
uvršteno je i čišćenje zelenila do spoja s ulicom F. Čandeka. Sve sitne komadiće 
stakla i opuške nije moguće otkloniti iz pijeska, ali će se nastojati ukloniti čepove i 
ostalo smeće koje se može pokupiti. Građevinska sanacija podloge dječjeg 
igrališta će se nastojati realizirati tijekom ove ili najkasnije početkom sljedeće 
godine. Ličenje sprava i otklanjanje nedostataka će se obaviti u najkraćem 
mogućem roku. Također napominju da je tijekom lipnja postavljena nova sprava na 
dječje igralište G. Duella kod k. br. 12, a dat je i nalog za građevinsko uređenje 
podloge. Dugoročno rješenje je edukacija građana s ciljem podizanja ekološke 
svijesti i odgovornog ponašanja svakog pojedinca.  
 

AD 3 
 
Nije bilo prijedloga za raspravu 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 


