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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-22 
Rijeka,  18.11.2019. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 11. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

11. sjednica VMO Mlaka održana je 18.11.2019. (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 
- 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 i usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2020. godinu. 
3. Pripreme za realizaciju programa u prosincu. 
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 pozitivan odgovor Odjela za komunalni sustav na molbu MO 
Mlaka za postavu dijela zaštitne ograde na pješački prolaz uz provaliju prema trafo 
stanici u parku Ponsal u kojem se navodi da će izdati nalog za postavu. 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju Odjela za komunalni sustav da će se postaviti 2 
klupe na privremenu autobusnu stanicu na Mlaki – smjer grad kako bi se izbjeglo 
sjedenje na rubu pločnika. 
 

• Vijeće prima na znanje informaciju Rijeka Prometa koji je uvrstio u opis projektnog 
zadatka izrade Studije prometa u mirovanju i kretanju dodatke koji su im upućeni od 
strane MO Mlaka i gdina Duška Milovanovića. 
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• Vijeće prima na znanje očitovanje Prometnog redarstva o poduzetim radnjama 
sankcioniranja nepropisnog parkiranja na opasnim pozicijama - križanjima, te 
autobusnoj stanici.   
 

• Vijeće je zaprimilo odgovor Rijeka Prometa na molbu korisnika TC „Andrea“ za 
označavanje mjesta za dostavu uz zgradu, kako bi se spriječilo zadržavanje na 
autobusnoj stanici. U njemu se navodi da je izvidom utvrđeno da je dostava za 
centar predviđena sa južne strane, gdje postoje i površine gdje je moguće bez 
ometanja prometa izvršiti dostavu. Prijedlog da se označi dostavno mjesto na 
nogostupu uz samu zgradu sa sjeverne strane (ulaz preko autobusnog ugibališta iz 
Ulice F. Čandeka) ne može se podržati. Naime bilo bi vrlo opasno vozilom ulaziti, a 
posebno izlaziti s takvog mjesta jer se miješa s prometom pješaka koji je jako gust 
na tom području, a niti Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne dozvoljava ulaz, 
odnosno izlaz preko autobusnih ugibališta. Bilo bi moguće formirati dostavno 
mjesto u nastavku autobusnog ugibališta, ali za to su potrebni određeni građevinski 
radovi - produžiti autobusno ugibalište, te na njegovom kraju formirati dostavno 
mjesto, pri čemu bi nakon tako produženog ugibališta bilo dovoljno prostora na 
nogostupu za siguran promet pješaka). Grad Rijeka, a niti Rijeka promet d.d. nemaju 
predviđena sredstava za takav zahvat, te ga iz tog razloga sada nije moguće izvesti. 
Ukoliko bi se sredstva mogla namaknuti od strane zakupaca ili vlasnika poslovnih 
prostora, mogla bi uslijediti realizacija. Grubo procijenjena vrijednost predmetnih 
radova procjenjuje se na 20.000,00 kn + PDV.  Zahtjev će se proslijediti korisnicima 
TC „Andrea“. 

 
AD 2 
 
       Zaključak: 
 

• Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog uređenja MO Mlaka 
za 2020. godinu i to: 
 
Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duelle od kućnog broja 3 do    14.000,00 
kućnog broja 9 
Proširenje javne rasvjete na putu/parkiralištu u Ulici Rikarda Benčića         44.000,00 
kod kućnog broja 11 
Postava klupe i košarice za otpad na zapadnom izlazu iz parka Mlaka          7.000,00    
prema Osnovnoj Školi Podmurvice 
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Branka Blečića južno od          26.000,00 
kućnog broja 2  (postava tobogana i klackalice s oprugama) 
Nastavak sanacije  odvodnje oborinskih voda u ulici Podmurvice između  15.000,00 
Dječjeg vrtića i Osnovne škole "Podmurvice" - postava rešetki 
Postava rukohvata na lokacijama: ulica Luki kod kućnog broja 38, uz          7.000,00 
stepenice iz Ulice Vitomira Paje Širole prema parku Mlaka i uz  
stepenice od ulice Ivana Sušnja kućni broj 4 prema ulici Giuseppe Duella  
Povećanje stupnja sigurnosti ugradnjom konzolnog stupa sa obostranim 80.000,00 
svjetlećim znakom pješačkog prijelaza, treptačima i usmjerenim svjetlom 
na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnih brojeva 4 i 6   

                                                                                                                                      _________                            
                                                                                                                                      193.000,00            
    
AD 3 

 
      Zaključak: 

 
• Vijeće je raspravljalo o pripremama za realizaciju programa "Doček sv. Nikole" koji 

će se održati 1. prosinca 2019. u OŠ "Podmurvice": "RI Teatar" – predstava "Vrtuljak 
želja" i podjela poklona. Dogovorena je nabava, pakiranje i prijevoz paketa, te 
priprema dvorane. 
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• Vijeće je raspravljalo o pripremama za program "Ususret Božiću" koji će se održati  
11. prosinca 2019. uz kulturno-umjetnički program: Izložba slika Nikoline Velnić, te 
glazbeni nastup Duška Jeličića Bonace.  
 

AD 4 
 
    Nije bilo prijedloga za raspravu 

 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
        


