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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-16/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  10.10.2018. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 52. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

52. sjednica VMO Mlaka održana je 10.10.2018. (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  
- 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 usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2019. godinu. 
3. Promjena prioriteta za 2018. godinu. 
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 je primilo na znanje odgovor OGU za komunalni sustave na zahtjev MO Mlaka 
za bolje održavanje parka Mlaka u kojem se navodi da se čišćenje staza, odmorišta i 
dječjih igrališta, obavlja 2x tjedno, a travnjaka i biljnog pokrova 2x mjesečno. Sistem 
od 4 međusobno spojena bazena u Parku Mlaka obilazi se i površinsko smeće čisti 
jednom tjedno. Pražnjenje, temeljito pranje i punjenje sistema predviđeno je za 
slijedeći tjedan. Za odvoz nabacanog kamenja i ostalog krupnog otpada iz fontane 
izdan je nalog ugovornom izvođaču radova na održavanju fontana i slavina s pitkom 
vodom na području Grada Rijeke, tvrtki Rijekatank d.o.o. Za neodgovorno ponašanje 
pojedinih građana vezano za nepropisno odlaganja otpada treba obavijestiti 
nadležnog komunalnog redara za područje MO Mlaka. 
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• Vijeće je primilo na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na prijavu 
zapuštenosti dječjih igrališta na području Mlaka (zarasla su u travu, nedostaje 
pijeska, te su pojedine sprave oštećene). U odgovoru se navodi da će se trava 
pokositi tijekom listopada, a nasipavanje novog sloja pijeska će se planirati za 
sljedeću godinu. Također će dati nalog za popravak oštećenih sprava. 
 

• „Ri Teatar“ je poslao ponudu za održavanje predstave „Šumska bajka“ povodom sv. 
Nikole, a koja bi se održala 2. prosinca 2018. u OŠ „Podmurvice“. Budući da još nije 
odlučen datum održavanja izbora za vijeća mjesnih odbora, potrebno je zatražiti 
mišljenje OGU za samoupravu i Izbornog povjerenstva da li se program može 
odvijati na dan izbora. Potrebno je od „Ri Teatra“ zatražiti  rezervaciju termina prije 
održavanja izbora – 30. studenoga  u 17h. 

 
• Vijeće podržava prijedloge ovlaštenog predstavnika zgrade Podpinjol 31a gdina 

Sergia Terpića kojima bi se riješio problem parkiranja na javnoj površini u ulici 
Podpinjol, te će ih proslijediti nadležnima na daljnje razmatranje. Predloženo je: 
- da Rijeka Promet iscrta parkiralište i vrši naplatu uz povlaštenu kartu za stanare 
- postava table zabrane prometa na cesti ili vidljiva tabla zabrane parkiranja s 

natpisom „Osim za stanare ulice Podpinjol“ 
- da se dozvoli postava rampe na parkiralištu ispred ulaza u zgradu do kontejnera 

za komunalni otpad 
 

• Vijeće je suglasno s molbom doc. dr. sc. Lovorke Bilajac s Medicinskog fakulteta za 
organizaciju vježbi za osobe starije životne dobi (60+) u prostoru MO Mlaka koje će 
voditi educirani studenti Preddiplomskog studija Fizioterapije. Jedina obaveza 
vježbača je redovito dolaženje i sudjelovanje u mjerenjima, a vježbanje je besplatno i 
održavat će se dva puta tjedno po sat vremena ponedjeljkom i srijedom.  

 
AD 2 
 
       Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Mlaka 
za 2019. godinu i to: 
Postava klupe na igralištu južno od kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe           5.000,00 
Duella 
Dodatno opremanje dječjeg igrališta južno od kućnog broja 19 u                  16.000,00 
Ulici Giuseppe Duella 
Djelomično uređenje podloge na dječjem igralištu južno od                             2.000,00 
kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe Duella 
Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja           59.000,00 
19 i kućnog broja 21 
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Rikarda            40.000,00 
Benčića - pravac grad 
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu                           40.000,00 
Baračeva 1 - pravac grad 
Tehnička priprema za postavu paviljona s pratećom infrastrukturom            30.000,00 
na gornjem platou parka Mlaka                                                                          _________                            
                                                                                                                               192.000,00            

AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• 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: 
 
„Sanacija nogostupa uključivo postava ograde u Ulici Vitomira Paje Širole kod 
kućnog broja 14“ RP 30.000,00 
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• Ovim zaključkom poništava se dopis MO Mlaka KLASA:  026-01/18-16/1, URBROJ: 
2170/01-09-10-18-47 od 10. srpnja 2018. 
 

AD 4 
 

• Vijeće MO Mlaka kontinuirano prati razvoj situacije vezane za problematiku širenja 
neugodnih mirisa u ulici M. Barača. Problem je prijavljen Komunalnom redarstvu, te 
KD Vodovod i kanalizacija, a kontaktirana je i voditeljica Vodopravne inspekcije. 
KD VIK je slučaj prijavio Upravi za inspekcijske poslove pri Ministarstvu zaštite 
okoliša i energetike i Komunalnom redarstvu Grada Rijeka, kao nadležnim tijelima 
zaduženim za poduzimanje daljnjih radnji prema trenutno važećim zakonskim 
odredbama.  Kako bi se smanjio intenzitet neugodnih mirisa, njihove stručne službe  
svakodnevno rade na ispiranju kanala i nadziranju stanja na terenu. Također je 
proslijeđena prijava i veterinarskoj inspekciji.  
Ispitivanjem svih priključaka i javnih cjevovoda na tom području detektirano je da je 
uzrok širenju neugodnih mirisa upuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje s 
adrese Milutina Barača 19 gdje se nalazi tvrtka ADRIATIC FISH d.o.o. čija je 
djelatnost prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki. 

 
• Na inicijativu VMO Mlaka postavljena je nadzorna prometna kamera u ulici F. 

Čandeka kod k. br. 23a. 
 

• Budući da kanal potoka u parku Mlaku još nije očišćen, potrebno je uputiti požurnicu 
„Hrvatskim vodama“. 

 

 

 

Sjednica je završila u 21:00 sat 
 

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

 
 


