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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  14.05.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 47. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

47. sjednica VMO Mlaka održana je 14.05.2018. (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  
- 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. Rasprava i donošenje  prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. 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 je zaprimilo od OGU za komunalni sustav prijedlog rješenja za uređenje 
rekreacijsko-zabavne zone u ulici G. Duella istočno od k. br. 4. Ovlašteni predstavnici 
zgrada G. Duella 2, 4, 6 i 8 kao i zainteresirani građani bili su pozvani u MO Mlaka 
gdje im je prezentiran projekt, te nisu imali primjedbi na isti uz opasku da je projekt 
jako ambiciozan. Od Odjela za OGU će se zatražiti financijski podaci o troškovima po 
pojedinim dijelovima prema rješenju koji čine zasebne cjeline, kako bi mogli planirati 
realizaciju sukladno sredstvima za komunalne prioritete. 
 

• Od OGU za komunalni sustav će se zatražiti postava table sa zabranom za pse na 
dječjem igralištu zapadno od G. Duella 12. 
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• Gđa Aileen Marinčić je uputila mailom žalbu na zapuštenost gradskih parkova i 
dječjih igrališta, te potrebu postave dodatne svjetlosne signalizacije na pješačke 
prijelaze u ulici F. Čandeka od OŠ „Turnić“ do raskrižja kod Tehničkog fakulteta zbog 
povećane sigurnosti pješaka. Vijeće je već uputilo Odjelu za komunalni sustav dopis 
s fotografijama parka Mlaka, te zatražilo sanaciju zelenila i korita potoka. Također je 
od Rijeka Prometa zatražena postava LED rasvjete na pješačkim prijelazima u ulici F. 
Čandeka, a poslat će se i požurnica jer na upit nije odgovoreno. 

 
• Vijeće je zaprimilo mailom pritužbu građanke na osobe koje se svakodnevno 

okupljaju ispred trgovinom „Brodokomerc“-a u Zvonimirovoj ulici, konzumiraju 
alkohol i mokre na zelenoj površini, a sve pred očima djece koja idu u/iz škole, vrtića 
i sportske dvorane. Vijeće je već tražilo od Komunalnog redarstva i Policije ophodnju 
i intervenciju kako bi se spriječilo ovakvo ponašanje, te će ponovno od nadležnih 
zatražiti intervenciju. 
 

• Gđa Jelena Tomić uputila je mailom primjedbu na uređenje, podrezivanje i 
održavanje drveća, grmova i ostalog raslinja u parku Mlaka kao i na rasvjetu u istom 
parku, te zatražila postavu stupića na pločnik Krešimirove ulice. Vijeće je već uputilo 
Odjelu za komunalni sustav zahtjev za uređenje zelenila u  parku Mlaka. Također je 
Vijeće iz sredstava prioriteta u razdoblju od 2010. do 2017. godine uložilo ukupno 
352.000,00 kn za osvjetljavanje parka. Potrebno je dojaviti točnu lokaciju, možda se 
samo radi o pregorjeloj sijalici. OGU za komunalni sustav dostavio je informaciju da 
će se prilikom rekonstrukcije Krešimirove ulice postaviti stupići uz park Mlaka, te na 
cijelom južnom pločniku omogućiti kretanje pješacima i invalidima.  
 

• Gđa Tomislava Furčić i gdin Dinko Tamarut u ime građana uputili su zahtjev za 
izgradnju nadstrešnice na autobusnoj stanici linije 2a u ulici R. Benčića smjer centar 

 
• Gdin Marino Dragičević uputio je mailom primjedbu na vlasnike pasa koji ih puštaju 

na dječje igralište u parku Mlaka. Vijeće je već više puta tražilo da se u parkovima 
Mlaka i Ponsal odredi, ogradi i uredi dio za pse, te će uputiti požurnicu. 
 

• Gđa Mirela Jurković predložila je da se na dječje igralište preko puta G. Duella 19 
postavi klupa i sprava za djecu. 
 

• Gđa Ljubica Hajplan predložila je postavljanje LED markera  u ulici F. Čandeka 23 a i 
b. Vijeće je već tražilo navedeno od Rijeka Prometa, te će uputiti požurnicu. 
 

• Gdin Duško Milovanović predložio je izgradnju pločnika s desne strane u ulici 
Podmurvice i to neposredno od ulaza na dvorište OŠ "Podmurvice" do kućnog broja 
38 - kraći dio, te od kućnih brojeva 40 do 60 - duži dio, kao i nastavak postave rešetki 
za odvodnju u ulici Podmurvice između Dječjeg vrtića i OŠ "Podmurvice". 
 

• Gđa Mirela Pijanović predložila je proširenje ulice V. P. Širole na početku prema OŠ 
"Gelsi" gdje svakodnevno roditelji ostavljaju aute na cesti, te označavanje parkirnih 
mjesta dužinom cijele ulice. Vijeće je već upoznato s problemom nedostatka 
parkirnih mjesta u ovoj ulici, te je još prošle godine dobilo informaciju da će se u 
sklopu rekonstrukcije OŠ „Gelsi“ predvidjeti parkirna mjesta za potrebe roditelja koji 
dovoze djecu. Zatražit će se informacija o realizaciji projekta. 
 

• Gđa Jadranka Tudor predložila je postavu 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 predložili su osvjetljavanje prolaza južno od zgrada 
Duella 3-9 na način da se instalacija napravi bez postave na fasadu zgrada. 

 
• Gdin Sead Mahmutović predložio je postavu autobusne čekaonice na liniji 8 kod 

zgrade M. Barača br. 7 smjer Torpedo-Kampus. 
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• Gdin Željko Jurković predložio je postavu „ležećih policajaca“ u ulici V. P. Širole 

između k. br 12 i 14, produženje betonskog potpornog zida do kraja ivičnjaka, 
postavu ograde, uređenje pristupa nogostupu kod zgrade V. P. Širole 14 i izgradnju 
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. 
 

• Vijeće je primilo na znanje uputu OGU za samoupravu i upravu u kojoj se mijenjaju 
rokovi izrade prijedloga Programa rada za 2019. godinu. Budući se u rujnu očekuje 
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, potrebno je u cilju 
daljnjeg kontinuiranog poslovanja da sadašnji sastavi vijeća izrade prijedloge za 
2019. prije donošenja navedene Odluke na snagu. Krajnji rok je 25. kolovoz 2018.   

 
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta građana i vijeća za 2019. godinu, te 
jednoglasno donijeli sljedeći 
 
       Zaključak: 
 

• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu su: 
 

1. Izvedba stubišta shodno glavnom projektu od ulice Franje Čandeka do parkirališta 
zapadno od kućnog broja 23b  

2. Postavljanje paviljona s pratećom infrastrukturom na gornjem platou parka Mlaka 
3. Uređenje rekreacijsko-zabavne zone prema izrađenom projektu  1. faza - uređenje 

igrališta za stolni tenis sjeverno od zgrade Giuseppe Duella kućni broj 2  
4. Izgradnja pločnika s desne strane u ulici Podmurvice i to neposredno od ulaza na 

dvorište OŠ "Podmurvice" do kućnog broja 38 - kraći dio  
5. Izgradnja pločnika s desne strane u ulici Podmurvice od kućnih brojeva 40 do 60 - 

duži dio 
6. Nastavak postave rešetki za odvodnju u ulici Podmurvice između Dječjeg vrtića i OŠ 

"Podmurvice" 
7. Postava klupe na igralištu južno od zgrade Giuseppe Duella kućni broj 19 
8. Postava dječje sprave na igralištu južno od zgrade Gieseppe Duella kućni broj 19 
9. Postava  2-3 stupića na lijevoj strani raskršće ulica Vitomira Paje Širole i Rikarda 

Benčića  
10. Postava 2 rasvjetna tijela južno od zgrada Giuseppe Duella kućni brojevi 19 i 21 na 

donjem putu prema stepenicama koje vode u park Ponsal 
11. Postava rasvjete u prolazu južno od zgrada u ulici Giuseppe Duella od kućnog broja 

3 do 9 uz uvjet da se instalacija izvede bez postave na fasade zgrada 
12. Postava autobusne čekaonice na liniji 2a u ulici Rikarda Benčića smjer Ivana 

Zavidića – Delta 
13. Produljenje betonskog potpornog zida, izrada nogostupa i postava ograde na lokaciji 

Vitomira Paje Širole kod kućnog broja 14 
14. Postava autobusne čekaonice na liniji 8 kod zgrade Milutina Barača kućni broj 7 

smjer Torpedo-Kampus 
 

AD 3 
• Potrebno je ponoviti dopis Odjelu za komunalni sustav u kojem se traži uvrštenje 

stavki u gradski program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 
 

• Uočeno je učestalo parkiranje vozača na raskršću ulica V. P. Širole i Rikarda Benčića 
na lijevoj strani što onemogućuje pregled kretanja vozila koja nailaze iz ulice R. 
Benčića kao i kretanje pješaka s obližnje autobusne stanice, te vožnja u 
nedozvoljenom smjeru. Potrebno je uputiti dopis kontakt policajki za intenzivniju 
kontrolu i sankcioniranje  prekršaja kroz kraće vremensko razdoblje, te informaciju o 
rezultatima učinjenog, s ciljem prevencije i zaštite ljudskih života.   
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Sjednica je završila u 21:00 sat 
 

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

 


