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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  11.06.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 48. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

48. sjednica VMO Mlaka održana je 11.06.2018. (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 Programa za 2019. godinu.  
3. Pripreme za program „Naj okućnice i balkoni“. 
4. 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 obavijest da će OGU za komunalni sustav u okviru 
komunalnih prioriteta MO Mlaka za 2018. godinu napraviti sljedeće: 
a) postava klupe s naslonom na parkiralište u Ulici Franje Čandeka zapadno od 

kućnog broja 23 
b) postava letvi na zid uz stepenice na prilazu Osnovnoj školi "Podmurvice" i to 

dvije na zidićima na stubištu, a dvije na platou kraj samog ulaza u školu. 
Ravnateljica OŠ „Podmurvice“ također je dala suglasnost za navedene pozicije. 

 
• Ovlašteni predstavnik zgrade Podmurvice 76 gdin Fadil Habibović poslao je mailom 

zahtjev da se zbog učestalog pomicanja kontejnera uslijed bure ili na drugi način isti 
učvrste. Zahtjev je proslijeđen Čistoći koja je odgovorila da podloga ne omogućava 
postavu postolja te bi stoga trebalo betonirati podlogu tj. postaviti podest koji će 
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omogućiti montažu predmetnih postolja. Zahtjev za izradu podesta će se proslijediti 
OGU za komunalni sustav. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev ovlaštene predstavnice 
zgrade F. Čandeka 23a u kojem se navodi da će se u najkraćem roku u sklopu radova 
redovnog održavanja obnoviti postojeća horizontalna signalizacija (pješački prijelazi) 
u ulici Eugena Kovačića.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva na prijavu građanke u 
kojem se navodi: „Problem ispijanja alkohola ispred trgovine Brodokomerc u 
Zvonimirovoj ulici već je duže vrijeme poznat, zbog čega su komunalni redari 
pojačano nadzirali to područje. S tim u vezi, u lipnju, srpnju i kolovozu 2017. godine, 
izvršeno je nekoliko obilazaka uz asistenciju policijskih djelatnika. Provođenje 
kontrole od strane komunalnog redarstva, pored činjenice da se radi o osobama u 
alkoholiziranom stanju, otežava i okolnost što komunalni redari nemaju ovlasti 
legitimirati zatečene osobe, stoga je utvrđivanje njihovog identiteta, kao preduvjet za 
provođenje prekršajnog postupka, gotovo nemoguće bez suradnje policijskih 
službenika. Temeljem zajedničkih ophodnji, do sada je  izdano 6 obaveznih 
prekršajnih naloga protiv osoba koje su zatečene u konzumaciji alkoholnih pića na 
javnoj površini. Poduzimaju se odgovarajuće mjere, u skladu s propisanim 
ovlastima, s ciljem poboljšanja postojeće situacije, a i nadalje će se vršiti pojačani 
nadzor na navedenom području kako bi se problem sveo na najmanju moguću 
mjeru. Što se tiče straha za vlastitu sigurnost, ističemo kako je to problem koji mogu 
rješavati jedino djelatnici policije. Naime, prema Zakonu o prekršajima protiv javnog 
reda i mira, ukoliko se na navedenoj adresi zadržavaju osobe koje svojim 
ponašanjem remete mir, rad ili normalan način života građana, o tome je potrebno 
obavijestiti policijske djelatnike, u čijoj je nadležnosti nadzor provedbe spomenutog 
Zakona. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na prijedlog gđe Edite 
Poszer iz G. Duella 2  u kojem se navodi da je dat nalog Čistoći za orezivanje grana 
murve koje rastu preko stepenica od zgrade G. Duella 2 prema F. Čandeka.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje informaciju člana VMO Mlaka gdina Milana Milovanovića da 
je OGU za komunalni sustav izvršio traženu sanaciju oštećenog city light-a na ulazu 
u park Mlaka. Potrebno je uputiti požurnicu Turističkoj zajednici Grada Rijeka koja je 
obećala staviti isti u funkciju, te informacije o parku na 4 jezika. 
 

• Vijeće je zaprimilo primjedbe gdina Davorina Tadića 
a) Komunalnom redarstvu će se proslijediti zahtjev za uklanjanje odronjene stijene 

na pločniku u ulici R. Benčića 
b) Sigurnost pješaka u ulici V. P. Širole – upućena je molba Rijeka Prometu za 

postavu još jednog „ležećeg policajca“, te dopis Prometnoj policiji i kontakt 
policajki za češću ophodnju 

c) Čistoća je izdala brošuru s ispravnim postupanjem s otpadom i odgovorima na 
često postavljana pitanja vezana uz odnos prema otpadu i neposrednom okolišu,   
što bi trebalo dovesti do povećanja svijesti građana o brizi za okoliš. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje odobrenje OGU za komunalni sustav Rijeka Prometu za 

postavu stupića na sjevernom nogostupu Krešimirove ulice između 2 ulaza u park 
Mlaka. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavu LED 
markera u ulici F. Čandeka kod k. br. 23 a i b u kojem se navodi da je analizom 
prometnih nesreća na području Grada Rijeke od strane predstavnika MUP-a, Grada i 
Rijeka Prometa, utvrđeno da je u proteklom petogodišnjem razdoblju na pješačkim 
prijelazima u ulici F. Čandeka kod kbr. 23a i 23b došlo do 4 prometne nezgode.  
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Analiza je obuhvatila sve najugroženije pješačke prijelaze u gradu, uzevši u obzir sve 
mjerene kriterije (dob pješaka, vremenski uvjeti, doba dana, uvjeti kolnika i dr.). Za 
svaku pojedinu lokaciju određen je prvi, drugi ili treći prioritet. Pri tome prvi prioritet 
znači najveću ugroženost, drugi srednju a treći malu ugroženost sigurnosti pješaka. 
Tako je temeljem mjerenih kriterija lokaciji kod kbr. 23a određen drugi, a lokaciji kod 
kbr. 23b treći prioritet. S toga aspekta nema neposredne i hitne potrebe da se 
predmetni pješački prijelazi označe dodatnom signalizacijom. Međutim, drugi 
prioritet ima još nekoliko pješačkih prijelaza u ulici Franje Čandeka o kojima se 
predlaže zajednička rasprava tijekom jeseni. 

 
• Potrebno je uputiti dopis MUP-u da se postavi kamera s mjerenjem brzine u ulici 

Franje Čandeka od TC „Andrea“ prema OŠ „Turnić“.       
 
AD 2 
 
       Zaključak: 
 

• 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. godinu prije donošenja navedene Odluke na snagu. 
Krajnji rok je 25. kolovoz 2018. 

 
• Vijećnici su raspravljali o prijedlozima programa za 2019. godinu, konačna odluka 

donijet će se na sljedećoj sjednici.  
 

AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• U tijeku je zaprimanje prijava za izbor naj balkona, okućnica i prozora. Potrebno je 
odabrati pobjednike po kategorijama i pozvati ih na otvorenje izložbe, podjelu 
zahvalnica i poklon bonova u ukupnoj vrijednosti od 1.000,00 kn koja će se održati 
20. lipnja u 19h. 

 

AD 4 
 
Zaključak: 
 
• Predsjednik Vijeća gdin Ivo Simper sastao se s predstavnicom OGU za urbanizam 

Majom Lakoš Havlica u parku Mlaka  kako bi se utvrdila pozicija za uređenje parka za 
pse. Nakon obilaska parka utvrđeno je da je jedini prikladan prostor na zapadnom 
dijelu od ulaza do ulice Podmurvice gdje bi se ogradio manji dio, a u ostatku parka 
postavile table sa zabranom za pse. 

• OGU za urbanizam predlaže 3 pozicije u parku Ponsal, te će ih dostaviti mjesnom 
odboru na raspravu. 
 
 

Sjednica je završila u 21:00 sat 
 

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

 


