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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30.03.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

7. sjednica VMO Mlaka održana je 30.03.2015. (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  
- Stjepan Doboviček, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
- 9 ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 

Željko Harbaš, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Mlake. 
2. Rasprava o prijedlozima sa sastanka s predstavnicima stanara. 
3. Izvješće o programima realiziranim u ožujku. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 i 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper pozdravio je sve ovlaštene predstavnike suvlasnika stanara i 
zahvalio se na odazivu na sastanak sa zajedničkim ciljem – nastavak dobre suradnje građana i 
Vijeća  radi poboljšanja uvjeta življenja u MO Mlaka.  
Građanima je predstavljen novi saziv vijeća, te su upoznati s komunalnim prioritetima i programima 
realiziranim u 2014. godini, prijedlozima za tekuću godinu, te programima koji slijede. Također  ih 
je pozvao da se u što većem broju uključe u rad Vijeća, odazivom na događanja u mjesnom 
odboru, volontiranjem u navedenim aktivnostima i predlaganjem novih sadržaja. 
 
U raspravi su sudjelovali:  
 
- Zvonko Šimičić, zamjenik ovlaštenog predstavnika F. Čandeka 23b 

• Izgradnja stepenica i spajanje parkirališta zapadno od zgrade s ulicom F. Čandeka. 
O:  To je bio prioritet za 2014. godinu, ali je zbog kašnjenja izrade glavnog projekta zamijenjen 
odvodnjom oborinskih voda na spoju ulica V. P. Širole i Podmurvice za koju nije potrebno 
ishodovanje dokumentacije. 
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-  Ivica Tuljo, G. Duella 2 

• Premještaj kanti za kućni otpad iznad navedenog nebodera na poziciju istočnije i njihovo 
učvršćivanje. 

O:  Zahtjev je proslijeđen u OGU za urbanizam i u KD Čistoća, a budući da se premještanjem 
gube 2 postojeća parkirna mjesta za invalide, prilikom realizacije će se uputiti zahtjev Rijeka 
Prometu za lociranje i iscrtavanje novih pozicija. 
 

-  Ljubomir Šarić, G. Duella 10 
• Problem nepropisnog parkiranja uz dječje igralište kod G. Duella 10 pa kamion "Čistoće" ne 

može proći 
• Uklanjanje velikog bora južno od navedene zgrade jer korijenje podiže šahtu vodovoda 
O:  Zahtjev će se proslijediti Komunalnom redarstvu. 
 

-  Ranko Dragičević, Luki 52 
• Postavljanje rukohvata uz stepenice na prilaz zgradi Luki 52 
• Problem nedostatka parkirnih mjesta u ulici Luki 
• Onečišćenje pločnika ulice Luki izmetom kućnih ljubimaca 

 
-  Nediljka Nestorović, Podmurvice 28 

• Ulica Podmurvice iznad stepenica kod OŠ "Podmurvice" se ne čisti. 
O:  Zahtjev će se proslijediti Čistoći. 

 
-  Irena Grubiša, Luki 24 

• Postava zaštitne ograde na površini južno od Zvonimirove 12 na mjesto gdje su ukinute 
stepenice. 

 O:  Realizacija je u tijeku. 
 
- Vinko Koštomaj, R. Benčića 11 

• Potrebno je obnoviti zemlju oko zelenila i pijesak na dječjem igralištu R. Benčića 11. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave odlučeno je da će se prijedlozi iz domene redovnog održavanja 

proslijediti nadležnim gradskim odjelima i društvima, a o prijedlozima prioriteta će se 
raspravljati prilikom usvajanja Plana prioriteta MO Mlaka  za 2016. godinu.   

• Vijeće je otvoreno za suradnju, te su stanari pozvani ako imaju potrebu za 
sastankom u svojoj zgradi da se s temom najave u tajništvo MO Mlaka. 

 
AD 3 
 
Vijeće prihvaća Izvješće o programima realiziranim u ožujku. 
 

Zaključak: 
• 05.03. u suradnji s MO Sveti Nikola i Turnić održana je proslava Dana žena uz 

kulturno-umjetnički program – otvorenje izložbe fotografija Lade Listeš, poetski 
recital u izvedbi članica kazališne grupe "V. C. Emina, te koncert Mirjane Bobuš i 
Zorana Papića. Podijeljeno je 50 ruža. 

 
AD 4 
 

• 25.03. održan je sastanak predsjednika VMO Mlaka s gdinom Stasiom Scarpa iz 
Rijeka Prometa – tema realizacija komunalnih prioriteta: 
 
� Gdin Scarpa je dostavio na uvid izvedbeni projekt za prioritet "Prilazna rampa u 

ulici Podmurvice kod k. br. 34." O realizaciji ovog prioriteta raspravljat će se prije 
podnošenja prijedloga za sljedeću godinu. 
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� Također je raspravljano o stepenicama – izlazu s parkirališta KBC-a u ulicu 
Podpinjol. Budući da se radi o parkiralištu od općeg interesa svih građana 
korisnika usluga KBC-a, a povezuje 3 mjesna odbora, MO Mlaka smatra da ne 
treba samo on snositi troškove izgradnje stepenica. Budući da postoji izlaz za 
pješake prema Krešimirovoj ulici stepenice nisu prioritet.  

� Vijećnici su primili na znanje obavijest da još nije potvrđen glavni projekt za 
izgradnju stepenica od etažnog parkirališta do ulice F. Čandeka 23b. 

 
 

• Vijeće je primilo na znanje obavijest Odbora za mjesnu samoupravu koji predlaže 
da se pojedine tematske sjednice Odbora održavaju u mjesnim odborima – za 
pojedine grupacije po teritorijalnom principu i sa sličnom problematikom. Također 
postoji mogućnost da se o zajedničkoj problematici susjednih MO-a raspravlja na 
sjednici Odbora za mjesnu samoupravu – predsjednik bi dobio 5 do 10 minuta za 
izlaganje, nakon čega bi uslijedila rasprava, a zaključak bi se unio u zapisnik.  
Vijeće će se očitovati na jednoj od sljedećih sjednica. 
 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


