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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  11.04.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 45. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

45. sjednica VMO Mlaka održana je 11.04.2018. (srijeda) 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 
- 9 ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

Željko Harbaš, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Mlake. 
2. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u travnju i svibnju. 
3. Donošenje zaključka o preraspodjeli sredstava unutar programa Dani MO. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
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.  
Građani su upoznati s komunalnim prioritetima i programima realiziranim u 2017. godini, 
prijedlozima za tekuću godinu, te programima koji slijede.  
 
U raspravi su sudjelovali:  
       
-Jadranka Tudor, G. Duella 4 

• Postava 2 rasvjetna tijela južno od G. Duella 19 i 21 na donjem putu prema 
stepenicama koje vode u park Ponsal 

 
- Ivo Kruljac i Slobodan Lalić, G. Duella 7 

• Zahtjev za promjenu regulacije prometa u ulici G. Duella na način da bude jednosmjerna 
u cijeloj dužini 
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O:  Radi se o zahtjevu koji se odnosi na stanovnike svih zgrada u ulici G. Duella, te ja za 
takav zahvat potrebno prikupiti potpise iz više zgrada, na temelju kojih bi se mogao 
organizirati sastanak i raspravljati o toj temi. 
 
• Osvjetljavanje prolaza južno od zgrada Duella 3-9 ako je moguće na način da se 

instalacija napravi bez postave na fasadu zgrada 
O:  Vijeće je pred nekoliko godina uvrstilo ovaj prijedlog u prioritete, Energo je tražio 
suglasnost za postavu rasvjete na zgradu G. Duella 3 koju stanari nisu dali, pa se navedeno 
nije realiziralo. 
 

-Nediljka Nestorović, Podmurvice 28 
• Asfaltiranje preostalog dijela prilaza zgradi Podmurvice 30 
O:  MO Mlaka je prioritetima za 2016. i 2017. asfaltirao prostor, te uredio malo parkiralište 
na prilazima zgrada Podmurvice 28 i 30, a preostali dio nije obuhvaćen iz razloga što nije u 
gradskom vlasništvu   
 

-Nenad Jašek, G. Duella 6 
• Ukazao je na problem uništavanja ormarića za reklamne materijale unutar zgrade 

 
- Sead Mahmutović. M. Barača 20 
Ponovio je zahtjeve koji se odnose na problematiku u ulici M. Barača, a već ih je dostavio 
mjesnom odboru Mlaka: 

• Kamioni bez cerade prevoze pijesak koji se prosipa po vrtovima, ulazi u stanove, 
onečišćuje robu pri sušenju 

O:  Prometnoj policiji je već upućena molba za pojačanu kontrolu i izvješće o poduzetim 
mjerama i rezultatima 
 
• Postava autobusne čekaonice na liniji 8 kod zgrade M. Barača br. 7 smjer Torpedo-

Kampus 
O: Vijeće će tražiti od „Autotroleja“ ispis broja putnika koji su u razdoblju od mjesec dana 
ušli na navedenoj stanici kako bi se utvrdila opravdanost postave čekaonice 
 
• Postava stupića u cijeloj dužini ulice M. Barača od skretanja iz Zvonimirove do zgrade 

INE, jer je nemoguće prolaziti zbog nepropisno parkiranih automobila 
O:  Vijeće je već nekoliko puta tražilo postavu stupića, ali je svaki puta zahtjev odbijen od 
strane Rijeka Prometa. Vijeće je također tražilo ukidanje naplate u ulici M. Barača što je 
također odbijeno, ali će nastaviti raditi na tome u suradnji s MO Sveti Nikola. 
 
• Češće kažnjavanje nepropisnog parkiranja 
O:  Najefikasnije rješenje je da građani na licu mjesta obavijeste Prometno redarstvo  
 
• Uklanjanje devastiranog objekta ispod željezničkog mosta uz zid „Luke“ 
• Zgrada bivšeg „Metalografičkog kombinata“ je zapuštena s gornjih katova padaju stakla, 

limovi i veliki komadi fasade. 
O: Vijeće je već uputilo dopis Komunalnom redarstvu, te dobilo odgovor da je objekt prijavilo 
građevinskoj inspekciji na postupanje, a u tijeku je upravni postupak otklanjanja oštećenja 
pročelja zgrade. Odgovor je poslan gdinu Mahmutoviću. Budući da navedeno još nije 
riješeno poslat će se požurnica. 
 
• Na lokaciji Ispred zgrade k. br. 9 obilježen je pješački prijelaz, a na sjeveru ispred glavne 

zgrade „INA“-e nalaze se željezni stupići i lanci, pa pješaci i majke s djecom u kolicima 
ne mogu proći. 

O:  Vijeće je već uputilo dopis Rijeka Prometu, te dobilo odgovor da će se izraditi projekt za 
izmještanje pješačkog prijelaza na dio ceste gdje nema stupića i lanaca, jer su ona u 
vlasništvu tvrtke INA. Odgovor je poslan gdinu Mahmutoviću. 
 
• Ograničenje brzine kretanja teških teretnih vozila i autobusa iznad 7 tona nosivosti na 

30km/h umjesto sadašnjih 50km/h. 
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O: Vijeće je već uputilo dopis Rijeka Prometu, ali nije odgovoreno. 
 

-Helena Smolica, F. Čandeka 23a 
• Obnova postojeće horizontalne signalizacije (pješački prijelazi) u ulici Eugena Kovačića 
O:  Uputit će se dopis Rijeka Prometu. 
 

-Željko Jurković, V. P. Širole 14 
• Postava „ležećeg policajca“ između V. P. Širole 12 i 14 
O: Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu 
 
• Izgradnja parkirališta uz nogometno igralište „Robert Komen“ na način da se sklopi 

partnerstvo s nekim od trgovačkih lanaca uz uvjet da se dio parkirnih mjesta dodijeli za 
potrebe stanara. 

O:  MO Mlaka može samo dati podršku i proslijediti dopis nadležnim gradskim odjelima. 
 
• Produženje betonskog potpornog zida do kraja ivičnjaka na koji bi trebalo postaviti 

ogradu i urediti pristup nogostupu kod zgrade V. P. Širole 14 
 

-Željko Bakarčić, Podmurvice 26 
• Primjedba na raspored sredstava za 2018. godinu – veliki iznos se planira na 1 zahvat 

umjesto više manjih. 
O: Sredstva procjenjuju nadležni odjeli i na njih se ne može bitno utjecati, a pogotovo ako 
se radi o većem prostoru - isplativije je sanirati odjednom. Realizacija prijedloga ponekad 
zahtijeva i tehničku pripremu, pa se onda provlači kroz više godina. Konkretno za 2018.  
godinu bilo je manje prijedloga, a gradski odjeli su ili procijenili zahvate na iznose veće od 
budžeta MO Mlaka, a mnogi su i odbijeni, pa nije preostao velik izbor. 
 
• U kojoj fazi je izgradnja parkirališta za potrebe roditelja koji dovoze djecu u OŠ „Gelsi“ 
O:  Uputit će se upit u Odjel za komunalni sustav koji je prošle godine tražio od Odjela za 
urbanizam da u sklopu izrade dokumentacije za rekonstrukciju OŠ „Gelsi“ predvidi 
parkiralište uz zgradu Škole 
 
• Primjedba na održavanje zelenila i nečišćenje upojnih jama u parku Mlaka, te lošu 

dinamiku održavanja 
O:  Uputit će se zahtjev Odjelu za komunalni sustav 
 
• Policija kažnjava vlasnike pasa koji ih istrčavaju u parku Mlaka, a ne postoji dio parka 

koji je namijenjen za pse. 
O:  Vijeće je više puta tražilo da se u parkovima Mlaka i Ponsal ogradi i uredi dio za boravak 
pasa, očekuje se očitovanje Odjela za urbanizam i komunalni sustav. 
 
• Da li je pokrenuta inicijativa za sprječavanje svjetlosnog zagađenja s nogometnog 

igrališta „Robert Komen“, jer svjetla nisu usmjerena prema igralištu nego prema okolnim 
zgradama. 

O:  Potrebno je dostaviti zahtjev s potpisima stanara iz ulica V. P. Širole i Podmurvice kako 
bi Vijeće temeljem njih  moglo tražiti intervenciju. 

 
• Problem s komarcima u ljetnim mjesecima 
O: Vijeće svakog proljeća kontaktira nadležne iz ZZJZ koji izlaze na teren, dijele građanima 
letke o suzbijanju komaraca, te vrše zaprašivanje, no nažalost mnogi građani i dalje drže 
posude s vodom na otvorenom što smanjuje učinkovitost poduzetih mjera. 
 
• Pitanje nadzora nad izvršenim radovima i trošku reklamacija 
O:  Izvođači radova često ne najave svoj dolazak mjesnom odboru, ali ako se uoče 
nedostaci i reagira na vrijeme dužni su ih sanirati o svom trošku. 
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Zaključak: 
• Prijedlozi iz domene redovnog održavanja proslijedit će se nadležnim gradskim 

odjelima i društvima, a o prijedlozima prioriteta će se raspravljati prilikom 
usvajanja Plana prioriteta MO Mlaka  za 2019. godinu.   

 
AD 2 
 
Vijeće je u travnju i svibnju planiralo sljedeće programe:  
a)    Dani MO 
b)    Majčin dan i Dan obitelji 
 

Zaključak: 
     ADa) 

 
• 23.04. u 19:30 putopisna reportaža „Avantura Kosovo-Albanija 2017“ Predavač: 

Danilo Harbić u organizaciji Planinarskog društva „Duga“ 
• 24.04. Od 10 do 12 h akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi 
• 24.04. u 18h Turnir u šahu 
• Pripremljen je dizajn za print majica s logom MO Mlaka i popisom najznačajnijih 

projekata realiziranih u zadnja 2 mandata Vijeća 
• Po završetku natječaja „Fotkaj Mlaku“ potrebno je dogovoriti sastanak sa  gdinom 

Ivicom Nikolcem koji će odabrati 6 pobjedničkih i 9 fotografija po izboru selektora, 
zatim organizirati izradu i uokvirivanje fotografija, te postaviti izložbu 

• 03.05. Postavljanje vijenca na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – 
povodom Dana MO Mlaka i Dana oslobođenja Rijeke 

• 03.05. u 18:30 Svečana sjednica i proslava Dana MO Mlaka 
 

ADb) 
 

• Raspisan je natječaj za izbor najboljeg rada na temu „Majčin dan i Dan obitelji“. 
Proglašenje i prezentacija najboljih radova održat će se na svečanoj sjednici 
vijeća. 

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o preraspodjeli sredstava Financijskog planu za 2018. godinu. 
 
      Zaključak: 

• Vijeće MO Mlaka je kao dio programa „Dani MO“ planiralo i osiguralo namjenska 
sredstva za reprezentaciju u iznosu od 2.600,00 kn, te za nabavu majica za 
učesnike u programu i volontere u iznosu od 1.800,00 kn. Vijeće je osmislilo 
dizajn s logom svjetionika kao prepoznatljivim simbolom Mlake, te važnijim 
projektima koji su uspješno realizirani tijekom 2 posljednja mandata. Budući da se 
radi o još jednoj vrijednoj promociji rada MO Mlaka od nadležnog OGU za 
samoupravu i upravu dobivena je suglasnost za povećanje sredstva za nabavu 
majica, te smanjenje troškova domjenka u istom iznosu. 

• Temeljem navedenog Vijeće donosi zaključak o preraspodjeli sredstava unutar 
razine koja ne zahtijeva rebalans i to: 
 

• Pozicija PRO2502    Reprezentacija umanjuje se za 750,00  kn i iznosi 1.850,00 kn 
• Pozicija PRO2503  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećava se za 750,00 

kn i iznosi ukupno 3.350,00 kn 
 

AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice 
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Zaključak: 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na upit gdina Sergia 

Terpića koji je tražio uviđaj i orezivanje grana 4 previsoka stabla pored zgrade 
Podinjol 31a, jer jaki vjetar kida grane koje padaju na prolaznike i automobile. U 
njemu se navodi da će ih orezati tijekom ovog ili sljedećeg mjeseca. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na upit gdina Antona 
Krpana koji je tražio ukidanje parkiranje vozila na nogostupu duž Krešimirove 
ulice od Mlake do Kolodvora kako bi se omogućio prolaz pješacima i invalidima u 
kolicima. U odgovoru se navodi da na tom potezu nije dozvoljeno parkiranje, osim 
parkirališta pod naplatom uz sam kolodvor. Zakon omogućuje parkiranje ukoliko 
je vozač pustio dovoljno prostora za prolaz pješaka i invalida. U postojećem 
stanju širina nogostupa se na Krešimirovoj ulici kreće od 2-6m. Djelomično je 
ulica branjena stupićima od parkiranih vozila, uglavnom na istočnom potezu ulice. 
Projektom uređenja Krešimirove ulice na nogostupu će se onemogućiti parkiranje 
u cijeloj zoni drvoreda s južne strane ulice postavljanjem visokog rubnjaka i 
nasipom grubog kamenog materijala. Pješački dio nogostupa će se asfaltirati. U 
tom slučaju bi se onemogućilo parkiranje vozila bez postavljanja stupića, te 
osigurao nesmetan promet pješaka i invalidnih osoba na južnoj strani prometnice. 
Na sjevernom dijelu nogostup će se asfaltirati, međutim nije predviđeno 
postavljanje stupića osim postojećih. Potpuno ukidanje parkiranja nije oportuno 
bez osiguranja dodatnih parkirnih mjesta u zoni, koja su planom predviđena 
izgradnjom autobusnog kolodvora. Naime, stanari ovih prostora i danas muku 
muče s parkirnim mjestima. Stanje oko odvijanja prometa i parkiranja će se u 
svakom slučaju pratiti, te će se i razmatrati i po završetku radova na obnovi 
Krešimirove ulice, osobito ako poduzete mjere ne pokažu učinak. 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Plusa koji je dostavio tražene podatke o 
broju parkirnih mjesta te prihodu od plaćanja u ulici M. Barača i 2. zoni za 2017. 
godinu. 

 
• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa u kojem navodi da je OGU za 

komunalni sustav suglasan s postavom stupića na nogostupu uz gradski park 
Mlaka. Rijeka Promet će izraditi prometno rješenje, te će se radovi izvršiti nakon 
što se pribavi suglasnost Grada.   
 

AD 5 
 

• Od 3. do 23. travnja zaprimaju se prijedlozi građana za komunalne prioritete. 
Također se zaprimaju prijave putem online obrasca na web stranici MO. 
 

• 02.06. održat će se sportska natjecanja mjesnih odbora povodom dana sv. Vida  u 
disciplinama boćanje, potezanje konopa i briškula-trešeta. 12.04. je sastanak 
koordinatora. 
  
 

Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 

 
 
 
 


