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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  29.01.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 42. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

42. sjednica VMO Mlaka održana je 29.01.2018. (ponedjeljak) 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  
- 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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2017. godinu. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis - suglasnost ovlaštenog predstavnika nebodera u 
ulici V. P. Širole 16 gdina Muhameda Borovca za  sadnju 2 stabla (prema odabiru 
struke i na poziciji navedenoj u skici) na zelenoj površini koja pripada navedenom 
neboderu uz uvjet da ne ometaju prolaz i parkiranje vozila. Suglasnost je 
proslijeđena u OGU za komunalni sustav.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za izvid situacije i 
pronalaženje rješenja za sigurno kretanje pješaka na pješačkom prijelazu u ulici M. 
Barača kod glavne zgrade INE. U njemu se navodi da će napraviti projekt za 
izmještanje pješačkog prijelaza na dio ceste gdje nema postavljenih stupića i 
lanaca. Projekt je predviđen za početak godine, a realizacija po osiguranju 
sredstava. Također je utvrđeno da se postojeća parkirna mjesta ograđena lancima 
koriste i u vlasništvu su INE. Odgovor će se proslijediti gdinu Seadu Mahmutoviću. 
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• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva na zahtjev za rješavanje 
komunalne problematike u ulici M. Barača u kojem se navodi sljedeće: 
a) Kom. redarstvo nije nadležno za napušteni montažni objekt, te će prijavu 
proslijediti građevinskoj inspekciji na daljnje postupanje. 
b) Ugostiteljski objekt u kamp kućici uklonjen je s javne površine 01.11.2017. 
godine. 
c) U tijeku je upravni postupak otklanjanja oštećenja pročelja zgrade bivšeg Hotela 
za emigrante i Metalografičkog kombinata kako ne bi predstavljalo opasnost za 
pješake. 
Odgovor će se proslijediti gdinu Seadu Mahmutoviću. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za urbanizam na zahtjev za ispitivanje 
vlasništva ograđenog prostora južno od TC „Andrea“ i eventualnu postavu 
kontejnera za reciklažu u kojem se navodi da se radi o privatnom vlasništvu, a 
drugdje nema mjesta. Predlažu da se koriste 2 postojeća punkta istočno preko 
ceste, te na zapadu u zavoju. Odgovor će se proslijediti gđi Mariji Jurčić. 
 

• Vijeće je zaprimilo odgovor Rijeka Plusa na zahtjev o dostavi podataka o broju 
vozila, odnosno naplaćenih parkirnih karata na parkiralištu u ulici M. Barača za 
2015,  2016, te razdoblje od siječnja do rujna 2017. godine. U njemu se navodi da se 
naplata vrši putem usluge  m-parking, izdanih dnevnih, mjesečnih karti pretplatnika 
i stanarskih povlaštenih karata. Budući da se usluga m-parkinga ne odnosi samo 
na ulicu M. Barača, nisu u stanju dati podatak o prihodu za navedenu ulicu.  
Vijeće je zaključilo da je od Rijeka Plusa potrebno tražiti podatke o prometu po 
pojedinom aparatu, broju parkirnih mjesta u ulici M. Barača, broju ugovora sa 
stanarima s povlaštenom pretplatom, te ukupnom broju parkirnih mjesta i prometu 
za 2. zonu.  

 
AD 2 
 
      Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo godišnje Izvješće o radu Vijeća MO 
Mlaka za 2017. godinu.   

 
AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Potrebno je pratiti i fotografirati svakodnevnu situaciju s parkiranim vozilima uz 

park Mlaka koja onemogućuju prolaz pješaka, te slobodan pristup parku i poslati 
Rijeka Prometu zahtjev za postavu stupića na pločnik između 2 ulaza u park Mlaka. 
 

• Potrebno je poslati molbu „Čistoći“ za promjenu termina odvoza otpada kamionom 
u ulici Podmurvice (prije 7 sati ili  kasnije). Naime u toj uskoj ulici nalaze se Dječji 
vrtić i Osnovna škola, te se stvaraju gužve i čepovi, jer se vrijeme prolaska 
kamiona poklapa s vremenom kada roditelji dovode djecu, a stanari idu na posao.   

 
Sjednica je završila u 21:00 sat 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
                     Zapisničar:                                                Predsjednik VMO Mlaka: 
 
                Snježana Seršić                                                    Ivo Simper, prof. 

 


