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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  21.01.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

1. sjednica VMO Mlaka održana je 21.01.2019. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Nikolina Velnić, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO 
- Igor Ivošić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima financijskog plana 

mjesnog odbora Mlaka. 
2. Donošenje Pravila o radu MO Mlaka. 
3. Donošenje Poslovnika o radu VMO Mlaka. 
4. Donošenje Pravilnika o nagrađivanju za doprinos razvoju MO Mlaka. 
5. Usvajanje Programa rada za 2019. godinu. 
6. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu. 
7. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2018. godinu. 
8. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
9. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da su osobe ovlaštene za 
raspolaganje sredstvima financijskog plana i potpisivanje financijske dokumentacije 
MO Mlaka: Ivo Simper - predsjednik Vijeća i Nikolina Velnić – zamjenica predsjednika  
Vijeća. 

 
AD 2 
 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno su donesena i usvojena Pravila o radu MO Mlaka. 
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AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen  i usvojen  Poslovnik o radu VMO Mlaka. 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen i usvojen Pravilnik o nagrađivanju za 

doprinos razvoju MO Mlaka. 
 

AD 5 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za sljedeću godinu: 

1. Zdravstvo – mjerenje tlaka i šećera u krvi 
2. Dan žena 
3. Dani MO 
4. Majčin dan i Dan obitelji 
5. Doček svetog Nikole  
6. Ususret Božiću 

 
AD 6 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2019. godinu. 

 
AD 7 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Mlaka za 2018. 

godinu. 
              

AD 8 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za urbanizam o analizi vlasništva oko 

zgrade Podpinjol 31a koji je tražen s ciljem pronalaska rješenja problema nedostatka 
parkirnih mjesta za stanare ulice Podpinjol. U njemu se navodi da se radi o javnom 
dobru u suvlasništvu privatnog i Grada Rijeke, dok je kao posjednik upisana INA d.d. 
OGU za komunalni sustav se očitovao da predmetna lokacija predstavlja dio 
nerazvrstane ceste Podpinjol koja je u njihovom održavanju i upravljanju, te će se 
sukladno Zakonu o cestama nakon provedbe postupka upisati kao javno dobro u 
općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke. 
 

• Potrebno je obnoviti zahtjeve Rijeka Prometu za postavu LED rasvjete uz pješačke 
prijelaze u ulici F. Čandeka (kod TC Andrea i prije raskršća ulice F. Čandeka i ulice 
Rikarda Benčića - smjer Turnić). 
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• Potrebno je uputiti požurnicu Rijeka Prometu za postavu rukohvata uz stepenice 

koje vode iz ulice Branka Blečića na autobusnu stanicu Studentski dom (smjer grad) 
što je bio prioritet MO Mlaka za 2017. godinu i još nije napravljen, te dijela koji 
nedostaje na prilazu zgradi Luki 58. 

 
• Potrebno je uputiti zahtjev „Čistoći“ za izvanredno čišćenje naslaga lišća na 

stepenicama u ulici G. Duella koje vode prema MO Mlaka i javne površine između 
nebodera i ulice R. Benčića. 

 
• Potrebno je uputiti zahtjev Energu da nakon izvođenja radova u ulici V. P. Širole 

vrate horizontalnu signalizaciju u prvotno stanje. 
 

• Rijeka Prometu će se ponoviti zahtjev za postavu ležećeg policajca između  
nebodera V. P. Širole 12 i 14 kako bi se spriječila tragedija zbog nesavjesnih vozača, 
koji svakodnevno jure navedenom ulicom i predstavljaju opasnost za pješake, a 
naročito djecu.  

 
• Vijeće prihvaća poziv na uključenje u provedbu aktivnosti „Volonteri u parku“ koja 

za cilj ima usvajanje zdravih navika obitelji, djece i mladih, razvijanje prosocijalnog 
ponašanja, te očuvanje okoliša. Uputit će mail gđi Tihani Jurišić u ZZJZ PGŽ, te 
zatražiti plan aktivnosti koje će se provoditi u parku Mlaka. 
 

• Vijeće je zaprimilo zahtjev za orezivanje grana na adresi R. Benčića 2, jer padaju i 
oštećuju automobile, te će ga proslijediti Odjelu za komunalni sustav. 
 

AD 9 
 
Vijećnici su raspravljali o komunalnoj i prometnoj problematici te donijeli sljedeći 
 
   Zaključak: 

• U parku Mlaka uočena su oštećenja klupa, dječjih sprava, tabli i dijelova instalacija 
„Parka znanosti“, začepljenje šahti za odvodnju, neočišćeno korito potoka, te će od 
Odjela za komunalni sustav zatražiti sanaciju.  

• Kamena pločica - oznaka za park Ponsal je „uglavljena“ na kamenoj skulpturi i to na 
način da ime nije vidljivo iz Zvonimirove ulice, te će se od OGU za komunalni sustav 
zatražiti ispravno obilježavanje parka (ispred skulpture prema Zvonimirovoj ulici). 

• Potrebno je uputiti požurnicu Rijeka Prometu za sanaciju zida i nogostupa oko 
rasvjetnog stupa u ulici Luki kod kbr. 17, jer je ista bila dogovorena za svibanj 2017. 
godine. 

• Potrebno je ponoviti zahtjev HEP-u za sanaciju klimavog drvenog stupa u ulici Luki 
kod kbr. 5. 

• Potrebno je od Čistoće zatražiti učvršćivanje kontejnera ispred zgrada u 
Zvonimirovoj ulici 16 i 18, jer ih vjetar odnosi na kolnik. 

• Potrebno je od Prometnog redarstva zatražiti češću kontrolu poštivanja zabrane 
parkiranja na pločniku u Zvonimirovoj ulici (ispred Novog lista), te na križanju  s 
ulicom Rikarda Benčića, te izvijestiti MO Mlaka u poduzetim mjerama i rezultatima. 
Uz dopis treba priložiti i snimljene fotografije iz kojih je vidljivo da je potpuno 
onemogućen siguran prolaz pješacima. 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


