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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-2 
Rijeka,  25.01.2021. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

22. sjednica VMO Mlaka održana je 25.01.2021. (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. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2020. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 

 
Zaključak: 

 
 Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Mlaka za 2020. 

godinu. 
 
AD 2      
        
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 
      Zaključak: 
 

 Vijeće prima na znanje odgovor na žalbu građana iz Krešimirove ulice 56 na prejako 
osvjetljenje iz HŽ-a koje zasljepljuje okolnu javnu površinu - frekventnu ulicu, te 
direktno ulazi kroz prozore i onemogućava normalan život, naročito u noćnim 
satima. U odgovoru se navodi očitovanje koje je Komunalno redarstvo dobilo od 
nadležnog HŽ-a: „Primjedbu prekomjerne osvijetljenosti dijela Krešimirove ulice 
riješit ćemo tijekom narednog tjedna po usaglašavanju načina rješenja primjedbe s 
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Naručiteljem, inženjerom i nadzorom, te povratka djelatnika Dalekovoda d.d. sa 
kolektivnog godišnjeg odmora (podizvoditelj na izradi rasvjete na projektu).“ 
Komunalno redarstvo će i nadalje vršiti kontrolu te po potrebi poduzeti daljnje mjere 
u svojoj nadležnosti. 

 
 Vijeće je zaprimilo mail građana iz Krešimirove ulice: „Sve je više parkiranih 

automobila na nogostupu ispred zgrade na adresi Krešimirova 60 i uz park Mlaka i to 
na način da onemogućavaju prolaz pješaka, invalidskih i dječjih kolica, pa su se 
primorani kretati po kolniku. Redovito šaljemo molbe prometnom redaru za 
sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila, ali to nije rješenje, jer su već idućeg 
dana na istom mjestu parkirana druga vozila. Da li je u planu postaviti stupiće na 
nogostupu u Krešimirovoj ulici od KBC-a do parka Mlaka?“. 
Dogovoreno je da će stanari prikupiti potpise, te ih zajedno s fotografijama poslati 
mjesnom odboru na daljnje postupanje. 
 

 Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na ponovljeni upit o 
vlasništvu terena pored Elektrotehničke škole i opravdanosti zabrane parkiranja 
građana na istom: „Očito je došlo do nesporazuma, vezano za naš prethodni 
odgovor. Naime, u odgovoru je naznačeno da „na predmetnoj lokaciji  nije uočeno 
nikakvo postavljanje „čunjića“ na površinama javne namjene u vlasništvu Grada 
Rijeke“, međutim, time nije potvrđeno da je sporna površina na kojoj su parkirana 
vozila javna površina. Suprotno tome, predmetno parkiralište, kao i cijela površina 
oko Elektrotehničke škole na upravljanju je iste, dakle, ne radi se o javnoj površini, 
odnosno javnom parkiralištu. Slijedom navedenog, ne postoji osnova za postupanje 
komunalnog redarstva, već je vlasnik predmetne nekretnine ovlašten poduzeti mjere 
radi zaštite svoje imovine, što je očito i ovdje slučaj. Ispričavamo se ako nismo u 
prvotnom odgovoru dovoljno pojasnili da se ovdje ne radi o javnoj površini i time 
utjecali na pogrešan zaključak, te se nadamo da su na ovaj način sve nedoumice 
isključene. Dakle, način na koji će Elektrotehnička škola regulirati parkiranje na 
zemljištu koje je u njihovom upravljanju je njihov izbor i Grad Rijeka na to ne može 
utjecati“.  

 
AD 3 
 

 Vijeće je dobilo telefonski odgovor iz Hrvatskih cesta (gdin Abramović) da će se cca 
mjesec dana prije početka izvođenja radova kod I. Sušnja 4 izaći zajednički na teren. 
Obavijest će se proslijediti  stanarima navedene zgrade.  
 

 Potrebno je ponoviti zahtjev za ispravnim postavljanjem oznake s natpisom „Park 
Ponsal“ na način da je isti vidljiv sa strane južnog ulaza (iz Zvonimirove ulice). 
 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
   


