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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  29.08.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 50. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

50. sjednica VMO Mlaka održana je 29.08.2018. (srijeda) 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  
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Damir Cindrić, član VMO 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 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 će uputiti gdinu Davorinu Tadiću odgovor na primjedbe: Ponovno će se 
poslati požurnica Komunalnom redarstvu za uklanjanje stijene na pločniku Benčića 
11. Vezano za problematiku sigurnosti prometa u ulici V. P. Širole, te nedostatka 
parkirnih mjesta više puta su ponavljani zahtjevi za kontrolu prekršaja vezanih za 
nepoštivanje brzine,  vožnju u suprotnom smjeru i parkiranje na mjestima koja 
onemogućuju pregled vožnje, rješavanje sigurnosne prometne situacije u 
neposrednoj blizini  OŠ „Gelsi“, postavu uspornika u ulici V. P. Širole kod k. br 14, 
te izgradnju parkirališta iznad sjeverne tribine nogometnog stadiona „Robert 
Komen“, te će se priložiti posljednji odgovori nadležnih. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev o uređenju 
parkirnih mjesta na početku ulice V. P. Širole za potrebe roditelja koji dovoze i 
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odvoze djecu u obližnje škole „Gelsi“ i „Podmurvice“ u kojem se navodi da se 
izgradnja parkirališta na prostoru zelene površine parka Mlaka ne može izvesti jer 
prenamjena zemljišta nije predviđena postojećim urbanističkim planom Grada 
Rijeke. Uređenje prometa s ciljem povećanja sigurnosti pješaka u Vukovarskoj ulici 
kod OŠ Gelsi je najhitniji prioritet, te će se izraditi projekt u kojem će biti razmotrena 
i varijanta prilaza školi Gelsi. Odgovor će se proslijediti gdinu Bakarčiću. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za ugradnju 

usporivača prometa u ulici V. P. Širole kod k. br. 14, te će ga proslijediti gdinu Željku 
Jurkoviću. Navodi se da u neposrednoj blizini nema škola, vrtića i dječjih igrališta, 
prolazom preko takvih prepreka stvaraju se buka i vibracije, a zbog obostranog 
parkiranja vozila sužava se kolnik što onemogućava razvijanje većih brzina. 
  

• Vijeće je suglasno s prijedlogom OGU za komunalni sustav da se iz navedenih 
stavki uređenja rekreacijsko-zabavne zone u ulici G. Duella kod k. br. 4 u prioritete 
za 2019. godinu uvrste stolni tenis i igralište za košarku što bi najprije zadovoljilo 
očekivanja građana.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za postavu 
usporivača prometa i ograničenje u ulici M. Barača sa sadašnjih 50 na 30km/h, te će 
ga proslijediti gdinu Seadu Mahmutoviću. Navodi se da u neposrednoj blizini nema 
škola, vrtića i dječjih igrališta, prolazom preko takvih prepreka stvaraju se buka i 
vibracije što može dovesti do oštećenja stambenih objekata u neposrednoj blizini. 
Ograničenje brzine na 50 km/h je primjereno karakteristikama prometnice, a 
nepropisan način prijevoza pijeska spada u djelokrug Prometne policije i cestovne 
inspekcije   
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Prometne policije na zahtjev za kontrolu 
ispravnosti teretnih vozila u ulici M. Barača u kojem se navodi da su povremeno 
uputili ophodnje, ali u vrijeme nadzora nije bilo nepravilnosti, te će i dalje nastaviti s 
ciljanim nadzorom prometovanja teretnih vozila, te sankcioniranja osoba koje ne 
poštuju Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Odgovor će se proslijediti gdinu 
Seadu Mahmutoviću. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Prometne policije na zahtjev za postavu 
nadzorne kamere u ulici F. Čandeka kod k. br 23a i 23b u kojem se navodi da je 
prometna signalizacija u toj ulici dobro izvedena. Fiksne prometne kamere 
postavljaju se na mjesta gdje se učestalo krši ograničenje brzine. U ulici F. Čandeka 
je relativno gust promet, s većim brojem parkiranih vozila s obje strane, te postoji 
više obilježenih pješačkih prijelaza i većina vozača se kreće propisnom brzinom.  
Temeljem navedenog nisu u mogućnosti učestalo mjeriti brzinu kretanja, niti 
postaviti fiksne kamere za nadzor brzine kretanja vozila.  

 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da se 

lokacija koja je odabrana za park za pse u parku Ponsal sastoji od nekoliko manjih 
površina oko 50-100 m2 koje su kaskadno raspoređene na terenu. Rub površine je 
strmina dubine oko 10m što se ne može ograditi uz minimalne građevinske zahvate, 
te je potrebno provesti tehničku pripremu.  
 

• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor Turističke zajednice grada Rijeke na 
zahtjev za postavu informacija o parku Mlaka na uređaj City light koji se nalazi na 
južnom ulazu.  
 

•  Rijeka Plus traži sastanak s VMO Mlaka na temu parkiranja u garaži kod TC 
„Andrea“ u ulici F. Čandeka, te će im se ponuditi nekoliko termina. 
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AD 2 
 
       Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim 
prioritetima MO Mlaka za 2017. godinu. 

 
AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• Nije bilo prijedloga za  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. 

 

 


