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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  09.07.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 49. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

49. sjednica VMO Mlaka održana je 09.07.2018. (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. Izvješće o realiziranom programu „Naj okućnice i balkoni“. 
4. Promjena prioriteta za 2018. godinu. 
5. 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 odgovor OGU za urbanizam u kojem se navodi da grad 
Rijeka nema mogućnosti za financiranje i sufinanciranje parkirališta iznad tribina 
nogometnog igrališta „Robert Komen“. Odgovor će se proslijediti gdinu Jurkoviću. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor II policijske postaje na molbu MO Mlaka za češću 
kontrolu nepropisnog parkiranja vozila na križanju ulica V. P. Širole i R. Benčića u 
kojem se navodi da će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.   
  

• Vijeće je razmatralo prijedlog OGU za urbanizam koji je poslao 3 moguće lokacije za  
prostor za pse na području MO Mlaka u parku Ponsal, te se odlučio za varijantu „B“ 
Iz iskustva je poznato da mnogi vlasnici pasa imaju naviku dovoditi pse u park 
Mlaka, pa će se od OGU za urbanizam zatražiti da razmotri mogućnost da se dok se 
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ne uredi prostor u parku Ponsal ipak jedan mali dio parka Mlaka namijeni makar za 
manje pse, kako se ne bi zadržavali pored dijela na kojem se igraju djeca.  
 

• Vijeće je zaprimilo dopis gdina Seada Mahmutovića, ovlaštenog predstavnika 
zgrade  M. Barača 20 u kojem navodi podatke (registarske oznake i vrijeme prolaza)  
kamiona koji prevoze materijal za nasipavanje terminala na Mlaki, a pritom nemaju 
ili ne koriste zaštitnu ceradu, pa se prašina taloži po ulici i stambenim zgradama. 
Vijeće je već uputilo dopis kojim se traži pojačani nadzor i kontrola, ograničenje 
brzine za teške kamione i ležeći policajci, te će uputiti požurnice svim nadležnima i 
o tome obavijestiti gdina Mahmutovića.       

 
AD 2 
 
       Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Program rada za 2019. godinu: 
1. Zdravstvo  - mjerenja tlaka i šećera u krvi dva puta godišnje 
2. Dan žena 
3. Majčin dan i Dan obitelji 
4. Dani MO 
5. Doček svetog Nikole 
6. Ususret Božiću 

 
AD 3 
 
      Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno prihvaća izvješće programa „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon 
i prozor 2018". Sudjelovalo je 8 okućnica, 2 prozora i 2 balkona. Zbog premalog 
broja prijavljenih odlučeno je da će se u kategorijama prozor i balkon dodijeliti 
utješne nagrade (vaze i svijeće citronele), a svim vlasnicima okućnica poklon 
bonovi u iznosima od 75 – 200 kn ovisno o veličini i uređenosti iste. Svim 
učesnicima podijeljene su majice s logom MO Mlaka i zahvalnice za sudjelovanje. 

• Otvorena je izložba fotografija svih učesnika, kao i izložba slika Nikoline Velnić.  
 

AD 4 
 
Zaključak: 
• U dogovoru s Rijeka Prometom planirana stavka “Uređenje prilaznih stepenica 

parkiralištu sjeverno od Ulice Podpinjol“ RP 30.000,00 realizirana je ostatkom 
sredstava za prioritete iz 2017, te se zamjenjuje stavkom: 
„Izrada idejnog rješenja paviljona u parku Mlaka“ RP 30.000,00 
 

AD 5 
 
      Zaključak 

• Potrebno je HŽ-u uputiti zahtjev za sanaciju ograde u Krešimirovoj ulici. 
 

Sjednica je završila u 21:00 sat 
 

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

 

 


