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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  26.09.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 51. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

51. sjednica VMO Mlaka održana je 26.09.2018. (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  
- 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. Rasprava o prioritetima MO Mlaka 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 raspravljalo o opširnom dopisu - kojeg je gđa Ružica Udović, V. P. Širole 16 
poslala Energu, a Gradonačelniku i mjesnom odboru Mlaka na znanje Radi se o  
reklamaciji na izvođenje radova Energa na zamjeni cjevovoda u ulici V. P. Širole pri 
čemu je bagerom uništeno zelenilo koje ona godinama održava. U prilogu je 
dostavila i kopije zahvalnica i nagrada koje je dobila od MO Mlaka, te Turističke 
zajednice grada Rijeke u razdoblju od 2011. do 2016. godine, kao i detaljan popis 
uništenih trajnica. Smatra da je Energo isključivo odgovoran za nastalu štetu, te 
traži da nakon svega ponovo posadi iste biljke na istim pozicijama uključujući 
izgradnju stepenica od prirodnih materijala. Također navodi da je uništavanje zelene 
površine učinjeno i na dječjem igralištu južno od R. Benčića 2. Radovi bi se trebali 
nastaviti i u ulici G. Duella, gdje bi se moglo ponoviti uništavanje uređenih zelenih 
površina, pa zahtijeva da se hitno promijeni način rada kako bi se šteta smanjila na 
minimum.  
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Vijeće je suglasno s njenim stavom, te će uputiti Energu dopis s fotografijama 
devastiranog zelenila i  zatražiti da se nakon izvršenja radova zelena površina vrati 
u prijašnje stanje. Također će se uputiti zahtjev da se ogromna udubina koja se 
stvorila nasipavanjem pijeska na kolniku kolnika barem privremeno zatrpa betonom 
kao što je to učinjeno i u ulici R. Benčića. O poduzetim mjerama će se obavijestiti 
gđu Udović. 
 

• Predsjednik je obavijestio vijećnike da je primio na razgovor gdina Davorina Tadića 
stanara nebodera u ulici Rikarda Benčića k. br. 11 koji se više puta obratio Vijeću 
raznim primjedbama i prijedlozima, a sve u zajedničkom cilju uspostavljanja bolje 
suradnje između građana i mjesnog odbora. Gdin je iznio probleme s kojima se kao 
stanar susreće, a odnose se na uvjete stanovanja u i oko zgrade, te je zaključeno da 
je potrebno izabrati ovlaštenog predstavnika zgrade koji će ih aktivno zastupati. 
Vijeće MO Mlaka je već reagiralo i riješilo prijavu iz domene Komunalnog redarstva, 
te dobilo odgovore na prometne i sigurnosne probleme (problemi s nedostatkom 
parkirnih mjesta, sigurnog kretanja pješaka, brzine kretanja automobila i sl.) koje su 
mu proslijeđene. Temeljem iznesenih primjedbi iz domene prometa Vijeće će 
zatražiti da se na pješačkim prijelazima u ulici R. Benčića naprave rampe kako bi se 
moglo kolicima lakše pristupiti pločniku, te da se na sjevernoj strani zgrade označi 
slobodan prolaz za vatrogasni pristup. 
 

• 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. 

 
 
 
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. 

 

 


