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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  10.04.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

4. sjednica VMO Mlaka održana je 10.04.2019. (srijeda) s početkom u 17:00 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 
- 8 ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara i kandidatima za izbore u Vijeće MO Mlaka. 
2. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u travnju svibnju. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
  
AD 1 
   
Predsjednik VMO g. Ivo Simper pozdravio je sve prisutne i zahvalio se na odazivu na sastanak 
sa zajedničkim ciljem – nastavak dobre suradnje građana i Vijeća radi poboljšanja uvjeta 
življenja u MO Mlaka.  
Građanima je predstavljen novi saziv vijeća, te su upoznati s komunalnim prioritetima i 
programima realiziranim u 2018. godini, prijedlozima za tekuću godinu, te programima koji 
slijede.  
 
U raspravi su sudjelovali:  
       
-Levko Cvetkovski, Luki 9 

• Iza zgrade raste divlji kesten čije grane ulaze u stan 
      O:  Potrebno je dostaviti zahtjev s fotografijom, pa će se proslijediti nadležnima na daljnje                                   
            postupanje 
 
- Anka Alpeza, G. Duella 4 

• Nastavak raščišćavanja zelenila iza zgrade G. Duella 4 prema garažama 
O: Budući je dio zelenila već očišćen, zatražit će se nastavak                                    
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-Damir Cindrić, F. Čandeka 23b 

• Dostavio je zahtjev za obilježavanje barem 3 mjesta za invalide uz neboder  
O:  Proslijedit će se nadležnom Rijeka Prometu 
 
• Obilježavanje opasnog pješačkog prijelaza ispred zgrade F. Čandeka 23b 
O: Već je bilo zatraženo od Rijeka Prometa za pješačke prijelaze ispred zgrada a i b, tražit 
će se da ponovo razmotre i daju rješenje 
 

-Roland Miklić, Krešimirova 52 
• Od ZZJZ do parka Mlaka kontejneri za otpad su pretrpani, pa je na pločniku smeće, 

potrebno ih je bolje rasporediti 
O: Potrebno je dostaviti dopis s prijedlogom novih lokacija 

 
- Mitar Stojanović, Luki 38 

• Primjedba na učenike Elektrotehničke škole koji galame i uništavaju mu imovinu, a bilo 
je i prijetnji. Iza kuće su otvorene cijevi gradskog plina – postoji opasnost od požara 

O: MO Mlaka je iz svojih prioriteta uredio okoliš navedene škole koji je vrlo brzo devastiran, 
ravnateljima je već ukazivano na probleme s učenicima, ali nije bilo odgovora. U slučaju 
prijetnji potrebno je odmah obavijestiti policiju. Potrebno je fotografirati oštećenu cijev i 
proslijediti Energu 

 
-Dag Patrk, F. Čandeka 23a 

• U ulici F. Čandeka na potezu od 1,5 km od OŠ „Turnić“ do križanja s Vukovarskom 
nalazi se 11 pješačkih prijelaza od kojih 2 rubna imaju semafore, vidljivost je slaba po 
noći, opasno je za pješake.  

O:  Više puta je tražena postava LED rasvjeta na 3 lokacije (odgovoreno je da prema 
statističkim podacima ima više lokacija u Rijeci na kojima je ista potrebnija i opravdanija). 
Postoji brojač brzine, a na inzistiranje Vijeća u više navrata, postavljena je prometna 
kamera čime se broj nesreća smanjio. Od Rijeka Prometa će se ponovno zatražiti cjelovito 
rješenje povećanja sigurnosti pješaka u ulici Franje Čandeka. 
 

-Mladen Ivošić, M. Barača 3 
• Ponovni problemi s neugodnim mirisima u ulici M. Barača 
O: Problem je prvi put zamijećen prethodne godine, MO Mlaka se svaki puta aktivno 
uključio tražeći rješenje od nadležnih što će po pismenoj prijavi građana ponovno učiniti 
 
• Problem s parkiranjem u ulici M. Barača jer je parkiralište pod naplatom poluprazno, dok 

su pločnici i ulazi u zgrade prekrcani automobilima, majke s djecom idu po kolniku, kod 
svjetionika je zabranjeno parkiranje, nitko ne naplaćuje kazne. Problem se povećao 
zatvaranjem ulaza u hangar HŽ-a. 

O: Ovaj je problem prisutan u cijelom gradu, pa i na Mlaki. Više puta je tražena  postava 
stupića na pločniku od križanja sa Zvonimirovom do k. br. 20 – svaki puta je odbijeno, od  
Prometnog redarstva je traženo uvođenje reda, od Rijeka Prometa je traženo ukidanje 
naplate što je također odbijeno.  
Dogovoreno je da se upute dopisi s prijedlozima po mogućnosti s potpisima većeg broja 
građana i zatraži rješenje u čemu će ih MO Mlaka podržati.  
 
• Interval na pješačkom prijelazu kod parka Mlaka je prekratak. 
O: MO Mlaka je već tražio produljenje, povećan je uz objašnjenje da je napravljeno najviše  
moguće prema pravilima, jer se radi o državnoj cesti. Osim toga postavljeno je i treptajuće 
svjetlo koje upozorava na djecu u prometu  
 
Zaključak: 
 
• Prijedlozi iz domene redovnog održavanja proslijedit će se po primitku istih 

nadležnim gradskim odjelima i društvima, a o prijedlozima prioriteta će se 
raspravljati prilikom usvajanja Plana prioriteta MO Mlaka  za 2020. godinu.   
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AD 2 
 
Vijeće je u travnju i svibnju planiralo sljedeće programe:  
a)    Dani MO 
b)    Majčin dan i Dan obitelji 
 

Zaključak: 
 

     ADa) 
 
• 29.04. Planinarsko društvo „Duga“ će održati predavanje i prezentaciju po 

dogovoru 
• 30.04. Od 10 do 12 h akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi 
• 30.04. u 18h Turnir u šahu 
• 02.05. Program Rijeka jestivi grad u dogovoru s voditeljicom projekta Vesnom 

Lokas   
• 03.05. u 17h Postavljanje vijenca na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – 

povodom Dana MO Mlaka i Dana oslobođenja Rijeke 
• 03.05. u 18:00 Svečana sjednica i proslava Dana MO Mlaka uz kulturno-umjetnički 

program 
• Vijećnici su dobili osobna zaduženja za pripremu pojedinih dijelova programa 

 
ADb) 

 
• Raspisan je natječaj za izbor najboljeg rada na temu „Majčin dan i Dan obitelji“. 

Proglašenje i prezentacija najboljih radova održat će se na svečanoj sjednici 
vijeća. 

      
AD 3 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je suglasno s pozivom VMO Školjić – Stari grad na suradnju s mjesnim 

odborima koji pokrivaju uži i malo širi centar grada, a imaju zajedničku problematiku 
(čistoća javno-prometnih površina, održavanje zelenih površina, upravljanje 
prometom u mirovanju i kretanju, upravljanje parkiralištima, javni red i mir, buka iz 
ugostiteljskih objekata i njihovo radno vrijeme, politika korištenja gradskih 
poslovnih prostora i sl.) i zajedničko nastupanje u rješavanju problema.   
 

• Vijeće nije zadovoljno odgovorom Prometnog redarstva, koje nije poduzelo 
učinkovite mjere za sprječavanje nepropisnog parkiranja na pločnicima na raskršću 
Zvonimirove i ulice R. Benčića, čime se u potpunosti onemogućuje siguran prolaz 
pješacima. Budući da se radi o ugroženoj sigurnosti pješaka, zahtjev će se ponoviti. 
 

• Gđa Lorena Malatesta uputila je nekoliko molbi koje će se proslijediti nadležnima: 
• Zadržavanje vode na krovu garaže kod nebodera F. Čandeka 23b. Otvori za vodu 

nisu se nikad čistili i lišće je u njima, tako da se voda na pojedinim mjestima 
zadržava. Dopis će se proslijediti Rijeka Prometu, te zatražiti cjelovito rješenje i 
održavanje garaže. 

• Ograda u ulici E. Kovačića je u užasnom stanju i potrebno je farbanje – za Rijeka 
Promet 

• Potrebno je pranje glavne prometnice i nogostupa ulice F. Čandeka (od Hitne 
pomoći do nebodera 23a). Ova ulica je jako prometna, bude ulja od automobila po 
cesti i naravno kvart ima problema sa kućnim ljubimcima – za Čistoću. 
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AD 4 
 

• U subotu 01.06. na terenu Sportskog društva Zamet, Obitelji Sušanj 2 održat će se 
sportska natjecanja mjesnih odbora povodom dana sv. Vida u disciplinama boćanje, 
potezanje konopa i briškula-trešeta. Za koordinatora MO Mlaka je izabran član Vijeća 
Igor Ivošić. Do 30.04. potrebno je dostaviti imena i brojeve majica članova ekipa koje 
će se natjecati. 
 

• Od „Čistoće“ će se zatražiti popravak ili zamjena kontejnera za komunalni otpad koji 
se nalazi u ulici Luki kod stepenica koje vode prema ulici Podmurvice, jer se 
poklopac ne može otvoriti. 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


