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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-16/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  25.09.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 38. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

38. sjednica VMO Mlaka održana je 25.09.2017. (ponedjeljak) 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: 

Željko Harbaš, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu. 

2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Rasprava i donošenje Programa rada za 2018. godinu. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 
Mlaka za 2016. godinu. 
 

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

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 
sanaciju zida Luki 18 (koji je dostavljen i gđi Jadranki Krpan) u kojem se navodi 
da je zid međa između privatne okućnice i vrtova u vlasništvu Grada koji nemaju 
javnu namjenu, pa komunalno nema nadležnost za održavanje ili sanaciju. 
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• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavu još 
jednog usporivača prometa u ulici Podmurvice kod kbr. 38, u kojem se navodi da 
se slažu s prijedlogom, te da će isti postaviti u kratkom roku. Prometni znak A14 – 
suženje ceste s obje strane već postoji na početku ulice Podmurvice, utvrđeno je 
da je dobro vidljiv odnosno uočljiv, pa smatraju da ga nije potrebno ponavljati.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 
postavu košarica za smeće na području MO Mlaka u kojem se navodi da je zahtjev 
za postavu na autobusnoj stanici u ulici R. Benčića opravdan, te će se postaviti 
dok južno od nebodera V. P. Širole 16 neće jer postoji dostatan broj kontejnera za 
komunalni otpad.  

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

čišćenje rešetki u ulici Podmurvice od Dječjeg vrtića do OŠ „Podmurvice“ u 
kojem se navodi da će biti promptno napravljeno. Čišćenje je u Programu 
održavanja, no očigledno je broj nedostatan o čemu će se voditi računa pri 
sljedećoj izradi programa čišćenja slivnika. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi 

da je zahtjev MO Mlaka za uvrštenje u plan građenja objekata komunalne 
infrastrukture za 2018. proslijeđen Rijeka Prometu, koji će ih razmotriti prilikom 
izrade Plana za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na upit gđe Lorene Malatesta  o 

mogućnosti postave novog sloja asfalta u ulici Franje Čandeka ispred nebodera 
kbr. 23a u kojem se navodi da se predmetna sanacija može izvesti samo u sklopu 
planova za sanaciju pojedinih dionica ili cijele ulice, što će se koordinirati s OGU  
za komunalni sustav. Što se tiče postave LED markera na pojedine pješačke 
prijelaze na području grada, Rijeka Promet je u suradnji s MUP-om i OGU za 
komunalni sustav pokrenuo analizu svih opasnih pješačkih prijelaza, pri čemu se 
prioritetno vodi računa o broju prometnih nezgoda/nesreća, a također se uzimaju 
u obzir i svi ostali elementi koji utječu na sigurnost u prometu. Temeljem 
predmetne analize, izradit će se prioritetna lista najugroženijih pješačkih prijelaza, 
odrediti mjere koje treba poduzeti za svaku pojedinu lokaciju, te utvrditi okvirna 
dinamika izvođenja. U sklopu predmetne analize biti će obrađena i predmetna 
lokacija. 

 
AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za sljedeću godinu: 
1. Zdravstvo  - mjerenja tlaka i šećera u krvi dva puta godišnje 
2. Šahovski turnir 
3. Naj okućnica i balkon  
4. Dan žena 
5. Majčin dan i Dan obitelji 
6. Dani MO 
7. Doček svetog Nikole 
8. Ususret Božiću 

 
AD 4 
 
      Zaključak: 

 
• Predsjednik VMO Mlaka Ivo Simper informirao je vijećnike o sastanku na terenu s 

Rijeka Prometom koji je održan 19. rujna, a tema je bila realizacija prioriteta za 
2017. godinu u ulici Podmurvice.  
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Utvrđeno je da je dio prilazne rampe koji se nalazi uz OŠ „Podmurvice“ opasan za 
korištenje zbog prevelikog nagiba, za kišnih dana površina je skliska, a u 
podnožju se skuplja voda. Dogovoreno je da će Rijeka Promet u najkraćem roku 
izvršiti preinake kako bi se rampa dovela u funkciju za sigurno korištenje. S 
obzirom da postoji velika opasnost od ozljeđivanje djece koja ovim putem dolaze 
u Školu, korištenje rampe će se odmah  onemogućiti fizičkom barijerom dok se ne 
krene s izvođenjem radova. Dio rampe koji je napravljen uz zgradu Podmurvice 34 
je u redu, ali na njemu nedostaje ograda (rukohvat). Sanacija prilaza kućnim 
brojevima 28 i 30 napravljena je prema dogovoru. 
 

• Potrebno je poslati reklamaciju Čistoći, jer nakon prethodne dojave nije 
zamijenjen oštećen kontejner za komunalni otpad pored OŠ „Podmurvice“. 
Također ih treba obavijestiti da nedostaje spremnik za odvajanje stakla. 
 

• Potrebno je zatražiti od Rijeka Prometa sanaciju stepenica u ulici Podmurvice 
prema k. br. 40. 
 

• Potrebno je zatražiti nadležnost za sanaciju rešetki koje nedostaju na odvodnom 
kanalu južno od nebodera F. Čandeka 23b. 
 
 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
                     Zapisničar:                                                Predsjednik VMO Mlaka: 
 
                Snježana Seršić                                                    Ivo Simper, prof. 

 


