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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28.01.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

4. sjednica VMO Mlaka održana je 28.01.2015. (srijeda) 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 
- Stjepan Doboviček, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o programima realiziranim u prosincu. 
2. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2014. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o Izvješću o programima realiziranim u prosincu. 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o programima realiziranim u 
prosincu: 
a) Doček sv. Nikole 
b) Ususret Božiću              
 

 
AD 2 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2014. godinu.   
              
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
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Zaključak: 
 
• Dječji vrtić "Mlaka" uputio je molbu za rješavanje problema parkiranja za roditelje 

djece koja pohañaju vrtić. Zbog učestalih kontrola roditeljima koji nakratko ostavljaju 
automobile prilikom dolaska i odlaska djece naplaćuju se kazne za nepropisno 
parkiranje u iznosu od 500,00 kn. Temeljem navedenog DV "Mlaka" traži da se Rijeka 
Prometu uputi zahtjev za označavanje 2 parkirna mjesta za njihove potrebe. Na 
navedenoj lokaciji je zbog dvosmjernog prometa zabranjeno parkiranje, te nema 
mogućnosti za označavanje parkirnih mjesta. Ovakvo rješenje bilo bi moguće samo 
u slučaju promjene jednosmjernog režima prometa ulicom Podmurvice od k. br 1 do 
5 (na temelju peticije stanara navedenih zgrada, korisnika poslovnih prostora i 
Dječjeg vrtića "Mlaka").  

• Vijeće je zaprimilo niz opažanja i sugestija gñe Anñele Maljavac o problematici u 
bližoj okolini nebodera V. P. Širole 16, te donijelo sljedeću odluku: 
− za postavljanje nadstrešnice na autobusnu stanicu u ulici R. Benčića potrebno je 

uputiti Vijeću potpisan zahtjev u vremenu prijava prijedloga za komunalne 
prioritete za sljedeću godinu 

− Vijeće će ukazati na problem nesavjesnog parkiranja i vožnje u nedozvoljenom 
smjeru u ulici V. P. Širole nadležnoj policijskoj postaji uz molbu za češću 
ophodnju kontakt policajke 

− Uputiti će se prijedlog Čistoći da se u blizini nogometnog igrališta postave 
dodatni kontejneri za smeće 

− Ostale primjedbe nisu u nadležnosti Vijeća. 
• Vijeće je zaprimilo zahtjev za produljenje radnog vremena caffe bara "098", F. 

Čandeka 23 do 02:00 sata za dane 24. i 31. siječnja zbog organiziranja party-a, te 
proslave godišnjice caffe bara. Zbog kratkoće vremena od svih vijećnika tražena je 
suglasnost, te je temeljem odluke većine Odjelu za poduzetništvo upućena 
suglasnost. 

• Budući da vlasnici lokala uglavnom zahtjeve za produljenje radnog vremena predaju 
nekoliko dana prije navedenog dogañaja, prekratak je rok za suglasnost Vijeća, koja 
se odobrava na sjednici. Temeljem navedenog Vijeće donosi Odluku da će se 
vlasnicima ugostiteljskih objekata bez saziva sjednice odobriti produljenje radnog 
vremena uz pridržavanje propisa o komunalnom redu, te javnom redu i miru. 
Dopuštena razina buke u otvorenom i zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta ne 
smije prelaziti najviše dozvoljene razine buke sukladno pozitivnim propisima. 
Dozvola se pod ovim uvjetima može izdati najviše 3 puta godišnje, ako je sljedeći 
dan u tjednu neradni, te nije bilo pritužbi stanara na rad lokala. 
 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
 
• U Informativnom centru vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke 

(Dolac 7 b)  12. veljače 2015. godine, s početkom 17.00 sati održat će se predavanje 
za predstavnike mjesnih odbora. Upoznat će ih se s pojavnim oblicima kaznenih 
djela  imovinskog kriminaliteta; teške krañe provaljivanjem, drske krañe, prijevare na 
kućnom  pragu, razbojništva i sl. Cilj edukacije je senzibiliziranje javnosti i podizanje 
razine samozaštite, te na taj način smanjenje broja kaznenih djela te osjećaja straha 
od kriminala. 

• Gdin Ivo Simper je apelirao na vijećnike da se zbog bolje kvalitete realizacije 
programa angažiraju na prikupljanju donacija. 

• Gdin Stjepan Doboviček je predložio suradnju MO Mlaka i HKUD-a "Željezničar" koji 
vrši upis u školu sviranja tambure za potrebe Riječkog tamburaškog orkestra. Vijeće 
prihvaća prijedlog, te će uspostaviti kontakt sa školama na svom području, te 
plakatima, objavama na web stranici i medijima angažirati zainteresirane.   
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Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
        


