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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,  23.05.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

6. sjednica VMO Mlaka održana je 23.05.2019. (srijeda) 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 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Igor Ivošić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o realizaciji postave paviljona u parku Mlaka. 
3. Rasprava i donošenje prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu.  
4. 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 prima na znanje dopis gđe Ruže Udović koji je uputila Energu u kojem navodi 

da odustaje od daljnjeg uređenja okoliša zgrade V. P. Širole 16. Iako je postigla 
dogovor o vraćanju u prijašnje stanje s naručiteljem radova Energo d.o.o., pronašla 
je devastiranu opremu kojom je godinama uređivala prostor, te zaključila da nema 
smisla dalje uređivati prostor. 
 

• Vijeće je zaprimilo dopis gdina Željka Bakarčića - prijedlog za rješavanje problema 
zaustavljanja prometa Vukovarskom ulicom ispred OŠ „Gelsi“ kao i blokiranja 
prometa zbog parkiranih vozila na početku ulici V. P. Širole. Dopis je proslijeđen 
Odjelu za komunalni sustav i Rijeka Prometu. 
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• Čistoća je uputila molbu za onemogućavanje parkiranja vozila u ulici Giuseppe 

Duella na dijelu prometnice između kbr. 10 i 8, kako bi se redovito vršilo pražnjenje 
spremnika, te omogućio prolaz vozila KD Čistoća kao i drugih  interventnih vozila. 
Tražit će se očitovanje ovlaštenih predstavnika navedenih zgrada. 

 
• Vijeće je zaprimilo dopis gdina Seada Mahmutovića ovlaštenog predstavnika zgrade 

M. Barača 20 u kojem navodi niz zapažanja i primjedbi. Prijava napuštenog 
kontejnera ispod željezničkog nadvožnjaka u navedenoj ulici proslijedit će se 
Komunalnom redarstvu, dok ostalo navedeno nije u nadležnosti mjesnog odbora ili 
je na ta pitanje već prethodno odgovoreno. 

 
• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev stanara za iscrtavanje 

dodatnih mjesta za invalide kod nebodera F. Čandeka 23b. U njemu se navodi da 
ovlaštena osoba zgrade treba obavijestiti sve stanare s invaliditetom da ukoliko nisu 
prema Rijeka Prometu podnesu zahtjev uz priloženi sken ili fotokopiju Rješenja o 
invaliditetu, te Oznake pristupačnosti kako bi se mogla označiti nova parkirna 
mjesta. Nakon toga će se u kratkom roku izvršiti označavanje. Odgovor je 
proslijeđen ovlaštenom predstavniku stanara zgrade gdinu Damiru Cindriću. 
 

• Vijeće prihvaća molbu gđe Vesne Lokas nositeljice projekta „Rijeka jestivi grad“ za 
povremeno korištenje prostora MO Mlaka (sat vremena jednom tjedno) u terminu od 
2 mjeseca uz mogućnost produljenja na jesen. Radi se o neformalnoj grupi građana 
koja se okupila za aktivno sudjelovanje u projektu odobrenom i financiranom od 
strane EPK 2020. 
 

AD 2 
 
Ministarstvo kulture RH uputilo je dopis Odjelu za urbanizam (na znanje MO Mlaka) u kojem se 
daje konzervatorsko mišljenje na prijedlog postave paviljona u parku Mlaka. U njemu upućuje na 
nužnost izrade konzervatorsko-krajobraznog elaborata parka Mlaka  temeljem kojeg bi se mogla 
razmatrati mogućnost izgradnje paviljona. Odjelu za urbanizam je savjetovano da izradu 
navedenog elaborata prijavi na natječaj ovog Ministarstva kao zaštitni rad na nepokretnom 
kulturnom dobru za 2020. godinu.  
Nakon rasprave Vijeće je donijelo sljedeći 
 
      Zaključak 
 

• MO Mlaka je još 2012. godine uvrstio izgradnju paviljona u svoje prioritete i izdvajao 
za to sredstva prema naputcima istog Odjela. Prema dobivenim informacijama 
napravljena je povijesna studija parka Mlaka i dobiveno odobrenje konzervatora za 
poziciju, veličinu i materijal od kojeg se paviljon može napraviti.  

• Temeljem potvrđenih prijedloga prioriteta za 2019. godinu u Plan realizacije uvrštena 
je stavka „Tehnička priprema za postavu paviljona s pratećom infrastrukturom na 
gornjem platou parka Mlaka“ iznos 30.000,00 kn. 

• Umjesto realizacije Vijeću je upućen dopis Odjela za komunalni sustav u kojem se 
traži zamjenski prioritet  

• MO Mlaka je sa svoje strane napravio sve što je od njega po tom pitanju traženo i 
utrošio sredstva, a realizacija se u 7 godina nije niti pokrenula i ponovno je vraćena 
na početak tj. izradu konzervatorsko-krajobraznog elaborata.  

• Ova situacija već predugo traje i Vijeće neće unedogled planirati sredstva bez 
ikakvih rezultata niti davati zamjenske prijedloge, već će tražiti sastanak s 
predstavnicima OGU za urbanizam i komunalni sustav kako bi se situacija riješila na 
najbolji mogući način. 

 
AD 3 

 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta građana i vijeća za 2020. godinu, te 
jednoglasno donijeli sljedeći 
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       Zaključak: 
 

• Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu su: 
 

1. Uređenje igrališta za košarku (2. plato) sjeverno od kućnog broja 2 u Ulici Giuseppe 
Duella (prema izrađenom projektu)  

2. Opremanje igrališta za košarku (2. plato) sjeverno od kućnog broja 2 u Ulici 
Giuseppe Duella - Predviđena je postava višenamjenskog koša sa košem za košarku 
i malim golom i dvije klupe  (prema izrađenom projektu). 

3. Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa s desne strane u Ulici Podmurvice od 
ulaza u Osnovnu školu "Podmurvice" do kućnog broja 38 

4. Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa  u Ulici Podmurvice od kućnog broja 40 
do kućnog broja 60  

5. Nastavak sanacije  odvodnje oborinskih voda u ulici Podmurvice između Dječjeg 
vrtića i Osnovne škole "Podmurvice" - postava rešetki  

6. Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duelle od kućnog broja 3 do kućnog 
broja 9 (bez postave na fasadu zgrada) 

7. Postava dječje sprave na igralištu južno od zgrade Branka Blečića kućni broj 2  
8. Postava javne rasvjete na prilazni put/parkiralište uz neboder u ulici Rikarda Benčića 

kućni broj 11  
9. Betoniranje/asfaltiranje prilaza i dvorišta ispred ulaza u zgradu u ulici Podmurvice 

kućni broj 8 (problem s oborinskim vodama) 
10. Postava klupe i košarice za smeće na zapadnom izlazu iz parka Mlaka prema OŠ 

"Podmurvice" 
11. Postava javne rasvjete na parkiralište zapadno od mjesnog odbora Mlaka u ulici 

Giusseppe Duella kod kućnog broja 2 
12. Postava javne rasvjete između dva niza zgrada u Ulici Eugena Kovačića (bez postave 

na fasadu zgrada) 
13. Sanacija zida uz stepenice koje vode od ulice Luki (pored kućnog broja 22) prema 

ulici Podmurvice 
 

• Ostali prijedlozi građana koji ne spadaju u male komunalne akcije su proslijeđeni 
nadležnim Odjelima ili trgovačkim društvima, te će im se po dobitku odgovora isti 
proslijediti. 

 
AD 4 

• Vijeće je analiziralo zahvate koji su prema dogovoru trebali biti realizirani (komunalni 
prioriteti iz 2018. godine, redovno održavanje) 

• Potrebno je uputiti požurnice Odjelu za komunalni sustav i zatražiti sastanak s Rijeka 
Prometom i izlazak na teren, te dogovor o utrošku ostatka sredstava iz 2018. godine. 

• Vijeće je donijelo zaključak da MO Mlaka ove godine neće sudjelovati na sportskim 
natjecanjima povodom Dana sv. Vida. 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


