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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  26.09.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

27. sjednica VMO Mlaka održana je 26.09.2016. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Damir Cindrić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 

 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Željko Harbaš, član VMO 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o Programu rada za 2017. godinu. 
3. Razno 
 
 

AD 1   
 
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 Rijeka Prometa na zahtjev građana za 
postavljanje usporivača prometa u ulici M. Barača u kojem se navodi da to nije 
moguće iz sljedećih razloga: usporivači se postavljaju u neposrednoj blizini dječjih 
vrtića, osnovnih škola i dječjih igrališta; ne mogu se postavljati na cestama koje su 
osnovni koridori za prolazak vozila hitne medicinske pomoći, niti kojima se odvija 
javni gradski prijevoz autobusima; negativno djeluju na okolno stanovništvo, jer 
proizvode podrhtavanje tla i povećanu buku. Kontrola brzine kretanja i 
sankcioniranje prekršitelja spada isključivo u djelokrug prometne policije. Odgovor 
će se proslijediti građanima M. Barača koji su uputili zahtjev. 
 

• Vijeće je primilo na znanje odgovor OGU za urbanizam na prijedlog gđe Marte 
Siladjev za uređenje mini golf terena u parku Mlaka u kojem se navodi da nije 
priložen grafički prikaz površine za mini golf iz kojeg je vidljiv smještaj, veličina 
zahvata i prijedlog rješenja. Također nije definirano tko će koristiti, upravljati, te 
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održavati teren s obzirom da se za igru mini golfa koriste dodatni rekviziti koji 
zahtijevaju dodatno spremište. Budući se radi o povijesnom parku koji je pod 
ingerencijom Konzervatorskog odjela u Rijeci, trebalo bi dostaviti prijedlog rješenja 
kako bi se dobila potvrda lokacije i konzervatorski uvjeti za uređenje. Odgovor će 
se proslijediti gđi Siladjev koja je uputila navedeni prijedlog. 
 

• Vijeće je primilo na znanje odgovor Rijeka Prometa - odobrenje za obilježavanje 
pješačkog prijelaza u blizini raskršća ulica R. Benčića i G. Duella što je u 
međuvremenu i realizirano.   

 
• Vijeće je primilo dopis ovlaštenog predstavnika zgrade R. Benčića 11 u kojem se 

traži rješenje problema koji im stvaraju automobili parkirani na autobusnoj stanici, 
zbog kojih je smanjeno vidno polje prilikom izlaska automobila s parkirališta 
zgrade, pri čemu je bilo već nekoliko prometnih nezgoda. Vijeće će uputiti dopis 
Prometnom redarstvu i zatražiti češći obilazak i kontrolu parkiranja u ulici R. 
Benčića na ovoj lokaciji, ali i na spoju s ulicom V. P. Širole gdje je prisutan isti 
problem. 

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o Programu rada za 2017. godinu. 
 
      Zaključak: 

• Vijeće će konačan prijedlog Programa za 2017. godinu donijeti na sljedećoj 
sjednici. 
 

AD 3 
 
Vijećnici su raspravljali o predstojećem programu Doček sv. Nikole, potreban je angažman na 
pribavljanju donacija kako bi se isti mogao uspješno realizirati.  
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 


