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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  25.02.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

2. sjednica VMO Mlaka održana je 25.02.2019. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u ožujku. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
              
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa na dopis MO Mlaka u kojem se 

tražila postava LED rasvjete kod TC „Andrea“ i na pješačkom prijelazu prije raskršća 
ulice F. Čandeka i ulice Rikarda Benčića. U odgovoru se navodi da je Grad Rijeka 
već definirao prometne zahvate u sklopu Plana održavanja prometnica, ali u tim 
sredstvima nisu predviđeni zahvati u prometu na području MO Mlaka. Rijeka Promet 
i MO Mlaka opravdano smatraju da treba planirati i poduzeti neke aktivnosti za 
podizanje sigurnosti pješaka, te bi bilo dobro da se s Gradom dogovore i sredstva, 
odnosno izvor financiranja za eventualne zahvate tijekom ove godine“. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Komunalnog redarstva na žalbu gdina Emila 
Lebla  na postavu vaze s cvijećem pored ulaznih vrata u trgovački centar „Andrea“. 
U odgovoru se navodi da je komunalni redar izvršio očevid i utvrdio da je vlasnik 
ugostiteljskog objekta „Korni“ postavio dvije vaze s cvijećem na površinu koja  je u  
vlasništvu T.C.Andrea, F. Čandeka 23a, te Komunalno redarstvo nije nadležno za 
njihovo uklanjanje. Odgovor će se proslijediti gdinu Leblu. 
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• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Rijeka Prometa u kojem navodi da je na zahtjev 

MO Mlaka izvršena obnova horizontalnih oznaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u 
Ulici V. P. Širole, kao i parkirnih mjesta za invalide u Ulici R. Benčića kod kbr. 11. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje pozitivan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 
postavljanje stupića na raskršću ulica R. Benčića i V. P. Širole, jer parkirana vozila 
onemogućavaju pješački promet, ometaju pristup i smanjuju vidljivost pri izlasku 
automobila čime će se povećati sigurnost pješaka i vozača u prometu. 

 
• Ivani Parac iz OGU za komunalni sustav će se uputiti zahtjev za izvid i orezivanje 

grana lipe u ulici Luki iznad stepenica između Luki 56 i 62, jer predstavljaju opasnost 
za prolaznike. Također će se tražiti uklanjanje nagnutog stabla ispred Zvonimirove 
18, te stabla divljeg kestena u dvorištu iza Zvonimirove 18 jer kesteni padaju, a kad 
je veći vjetar lome se grane i padaju, te su opasne za stanare i aute.  
 

• Po dojavi stanara Zvonimirove 16, 18 i 20 o zaraslom zelenilu, nagomilanom otpadu i 
zatrpanom skloništu vijećnici će obići teren ispod Elektro škole prema vrtovima u 
Zvonimirovoj ulici, te nakon toga donijeti odluku o daljnjim postupcima. 
 

• Temeljem žalbi stanara zgrade u ulici Eugena Kovačića 1 na smrad i zagađenje 
psećim izmetom zelene površine ispred navedene zgrade zatražit će se rješenje od 
OGU za komunalni sustav. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje negativan odgovor Rijeka Prometa na molbu za 
postavljanje uspornika na lokaciji  V. P. Širole 14 u kojem se navodi da za to nema 
opravdane potrebe, jer se obostrano parkiraju vozila što sužava kolnik i 
onemogućuje velike brzine, u neposrednoj blizini nema škola, predškolskih 
ustanova i dječjih igrališta, te vozila prilikom prelaska stvaraju buku i vibracije. 

 
• Rijeka Promet je zatražio od MO Mlaka da se očituje u što će utrošiti iznos od 

57.781,21 kn uključivo PDV koji je preostao nakon realizacije planom predviđenih 
stavki prioriteta MO Mlaka za 2018. Predložit će se stavka „Sanacija nogostupa 
uključivo postava ograde u Ulici Vitomira Paje Širole kod kućnog broja 14“, te 
postava signalnog LED stupa na raskršću ulica B. Blečića i F. Čandeka. 

 
• Vijeće prihvaća molbu gdina Slavka Peračkovića F. Čandeka 23a za orezivanje grana  

drveća na sjeverozapadnoj strani parkirališta koje zaklanja stup javne rasvjete, te će 
ga proslijediti u OGU za komunalni sustav. 
 

• Vijeće ne prihvaća zahtjev tvrtke Thai Mar j.d.o.o. za najam prostora u popodnevnim 
satima za 20-ak osoba za potrebe tajlandske masaže, te prodaju masažnih aparata, 
jer dvorana MO Mlaka nije za to adekvatna.  
 

• Vijeće je suglasno s molbom gđe Vesne Lokas za korištenje neuređene zelene 
površine u ulici G. Duella (sjeverno od nebodera k. br. 2) u projektu „Rijeka jestivi 
grad“, a za čije financiranje su osigurana sredstva na natječaju EPK 2020 u okviru 
projekta „Zeleni val“. Vijeće MO Mlaka je u prioritetima za 2017. godinu zatražilo 
izradu projekta kojim bi se ta zapuštena parcela uredila u rekreacijsko-zabavnu zonu 
s prigodnim sadržajima. Prema izrađenom troškovniku projekta za uređenje 
prostora, postavu 2 stola za stolni tenis i 4 klupe MO Mlaka je trebao osigurati 
sredstva u iznosu od 127.000,00 kn što prelazi njegove mogućnosti, pa se od  
realizacije odustalo. Suglasnost će se proslijediti gđi Lokas na daljnje postupanje.  
 

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku – realizaciji programa Dan žena i 
donijelo sljedeći: 
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       Zaključak: 
 

• Proslava Dana žena se već godinama održava u suradnji s MO Turnić i Sveti Nikola u 
dvorani MO Turnić, F. Čandeka 36b na način da oni organiziraju kulturno-umjetnički 
program, a MO Mlaka nabavlja ruže (predviđena sredstva 600,00 kn), te ih dijeli na 
proslavi. Temeljem navedenog kontaktirati će se oba vijeća i dogovoriti detalje 
realizacije. 

 
AD 3 
 

• Vijeće je zaprimilo dopis građana ulice Luki u kojem se traži izvedba javnog uličnog 
parkiranja u navedenoj ulici. Ovaj zahtjev je bio aktualan pred nekoliko godina, kada 
je građanima poslan poziv za izjašnjavanje, te se većina prisutnih izjasnila protiv 
naplate parkiranja. Budući je najavljeno prikupljanje potpisa, o ovoj temi će se 
raspravljati po njihovoj dostavi u MO Mlaka. 
 

• Također je raspravljano o potrebi preispitivanja načina naplate parkiranja  u ulici M. 
Barača, jer je većina označenih mjesta pod naplatom prazna, a automobili i kamioni  
se parkiraju na pločnicima i ulazima u zgrade stanara. 

 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


