
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  16.11.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 40. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

40. sjednica VMO Mlaka održana je 16.11.2017. (četvrtak) s početkom u 16:00 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. Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu. 
2. Rasprava  i usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2018. godinu.  
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Rasprava o predstojećim programima u prosincu. 
5. Razno. 
 

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

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2018. godinu. 
 

AD 2 
 
    Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Mlaka 
za 2018. godinu i to: 

 
1. Uređenje prilaznih stepenica parkiralištu sjeverno od ulice Podpinjol                   30.000,00                
2. Postava letvi na zid uz stepenice na prilazu OŠ „Podmurvice“                                 2.000,00                
3. Sanacija kolnika u ulici Giussepe Duella prema kućnom broju 10 i između 
    kućnih brojeva 10 i 8 kod dječjeg igrališta                                                                 46.000,00               
4. Sanacija kolnika u ulici u Ulici Podpinjol od početka do kućnog broja 10           110.000,00                                                            
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5. Postava klupe bez naslona na parkiralište u ulici Franje Čandeka zapadno 
    od kućnog broja 23b                                                                                                       4.000,00                                          
                                                                                                                                      ___________ 
                                                                                                                                          192.000,00  
                                                                                                                                         
Vijeće je nezadovoljno prekratkim rokom za očitovanje, te prevelikim iznosima pojedinih 
stavki koje nisu dovoljno objašnjene (nedostaje površina u metrima koja obuhvaća 
sanaciju).  
Iznosi stavke pod r. br. 3 i 4 su korigirane u dogovoru s Rijeka Prometom, jer iz 
predloženoga nije bilo moguće sastaviti financijsku konstrukciju koja bi odgovarala 
ukupnom iznosu od 192.000,00 kn. 
 
Budući da iznosi za preostale predložene prioritete daleko nadmašuju budžet MO Mlaka, od 
OGU za komunalni sustav je zatraženo njihovo uvrštenje u gradski program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
 

 

AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće je suglasno s dopisom MO Sveti Nikola u kojem se od Rijeka Prometa traži da 
ponovno razmotri potrebu naplate u ulici M. Barača, jer su kroz cijelu ulicu plavom 
bojom označena parkirna mjesta pod naplatom uglavnom prazna, te će također 
uputiti dopis Rijeka Prometu uz objašnjenje da bi se na taj način spriječilo 
nepropisno parkiranje na pločnicima i ulazima zgrada. Dopis će se uputiti na znanje 
u MO Sveti Nikola. 
 

• Vijeće je zaprimilo 2 prijedloga gđe Marije Jurčić, F. Čandeka 23b  
 

- postava kontejnera za primarnu selekciju otpada na slobodnom prostoru između 
nebodera F. Čandeka 23a i 23b južno od TC „Andrea“, te da li Kockarnica 
„Mozzart“ ima pravo ograditi prostor na mjestu gdje se nekad ostavljao otpad. 
Upit će se proslijediti Čistoći i OGU za urbanizam. 
 

- postava 2 stola za stolni tenis na natkriveno igralište sa sjeverne i južne strane. 
Budući je prošao rok za prijedloge malih komunalnih akcija, razmotrit će se  
sljedeće godine, a gđu treba uputiti i na riječki program lokalnog partnerstva u 
kojem se građani mogu organizirati i uz pomoć gradskih sredstava urediti okoliš. 

 
• Vijeće prima na znanje dopis s potpisima stanara kojeg je gdin Sead Mahmutović, M. 

Barača 20 uputio Odjelu za urbanizam i ekologiju, a u kojem traži da se ograniči 
brzina kretanja teških teretnih vozila i autobusa iznad 7 tona nosivosti na 30km/h 
umjesto sadašnjih 50km/h. Vijeće podržava ovaj prijedlog i uputit će zahtjev Rijeka 
Prometu. Budući je prisustvovao prezentaciji projekta „Prijedlog akcijskog plana 
upravljanja bukom“ predlaže da se u projekt 5 – industrijska zona uvrsti i ulica 
Milutina Barača kao ulica izložena teškoj buci. 
 

• Gdin Sead Mahmutović uputio je niz prijedloga, opažanja i zahtjeva vezanih za ulicu 
M. Barača. Vijeće će prijedloge koje smatra opravdanim proslijediti nadležnim 
službama na daljnje postupanje.  
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AD 4 
 
      Zaključak: 

 
• U tijeku su pripreme za realizaciju programa "Doček sv. Nikole" koji će se održati 3. 

prosinca 2017. u OŠ "Podmurvice": "RI Teatar" – predstava "U laži su kratke noge" i 
podjela poklona. Dogovorena je nabava, pakiranje i prijevoz paketa, te priprema 
dvorane. 
 

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za program "Ususret Božiću". 11. prosinca 2017. 
održat će se kulturno-umjetnički program: Otvorenje izložbe slika, te glazbeni nastup 
Duška Jeličića Bonace. 

 
AD 5 
 

Zaključak: 
 
• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati 

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

 


