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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-4 
Rijeka,  22.03.2021. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

23. sjednica VMO Mlaka održana je 22.03.2021. (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. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Rasprava o prijedlozima prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2022. godinu. 
3. Odustajanje od programa „Dan žena“. 
4. Rasprava o realizaciji programa „Dani MO“. 
5. 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 odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da je 
izdan nalog za postavu table s nazivom Park Ponsal. Metalni stup s tablom postavit 
će se uz stepenice na ulazu u park sa Zvonimirove ulice.  
 

 Vijeće je suglasno sa zahtjevima stanara zgrada M. Barača 14, 16 i 18 koji su uputili 
dopis s potpisima – molbu za onemogućavanje parkiranja na ulaze dotičnih zgrada, 
jer im svakodnevno parkirani automobili blokiraju ulaz. Zahtjev će se proslijediti 
Rijeka Prometu. 

 
 Novinarka „Novog lista“ zatražila je odgovor na upite stanara ulice Luki o problemu 
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nedostatka slobodnih parkirališnih mjesta, pogotovo jer brojni građani koji rade u 
neposrednoj blizini ili centru grada ostavljaju tu svoja vozila što rezultira prometnim 
opterećenjem ulice i činjenicom da stanari nemaju gdje ostaviti vlastite automobile.  
Budući da se naplata parkinga na određenom području uvodi na zahtjev pojedinog 
mjesnog odbora, zanima ju procedura i da li su to stanari tražili. 
 
Vijeće je uputilo sljedeći odgovor: „MO Mlaka je svjestan problema nedostatka 
parkirnih mjesta za stanare cijelog područja, pa i ulice Luki. Budući da ima različitih 
mišljenja građana o uvođenju naplate parkiranja što će rezultirati i financijskim 
obvezama, potrebno je dostaviti očitovanje većine stanara ulice Luki kojim će izraziti 
jasnu potporu uvođenju naplate. MO Mlaka će po primitku istog na sjednici Vijeća 
donijeti odluku i pokrenuti daljnju proceduru“.   
 

 Stanari iz ulica R. Benčića i G. Duella uputili su žalbu na manjak parkirnih mjesta koji 
je nastao zatvaranjem portuna dvorišta Elektrotehničke škole kojeg su mnogi od njih  
koristili, a što im je sada onemogućeno. Vijeće je zatražilo ispit vlasništva 
navedenog terena i dobilo odgovor u kojem se navodi da je predmetno parkiralište, 
kao i cijela površina oko Elektrotehničke škole na njenom upravljanju, dakle, ne radi 
se o javnoj površini, odnosno javnom parkiralištu. Slijedom navedenog vlasnik  
nekretnine ovlašten je poduzeti mjere radi zaštite svoje imovine, što je očito i ovdje 
slučaj, tj. na koji će način Elektrotehnička škola regulirati parkiranje na zemljištu 
koje je u njihovom upravljanju je njihov izbor i Grad Rijeka na to ne može utjecati.  

 
AD 2      
        
Vijeće je raspravljalo u prijedlozima građana za komunalne prioritete koji su zaprimljeni putem web 
aplikacije i donijelo sljedeći: 
 
      Zaključak: 
 

 Prijedlozi koji se ne mogu realizirati putem komunalnih prioriteta tzv. „malih 
komunalnih akcija“ proslijedit će se po nadležnosti: 

 
 Stanari zgrade M. Barača 9 tražili su uklanjanje 2-3 velika stabla koja su izrasla do 

željezničke pruge uz rub dvorišta zgrade, jer zaklanjaju svjetlo i predstavljaju veliku 
prijetnju od pada prilikom jače bure na balkone  i prozore.  
Identičan zahtjev je već upućen prošle godine, te je ovlaštenom predstavniku  
zgrade odgovoreno da se radi o ograđenom prostoru koje nije u vlasništvu Grada 
Rijeke, već je to Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu RH pod upravom HŽ što 
znači da je obveza korisnika i vlasnika prostora da o svom trošku brinu o 
predmetnom zelenilu. 
 

 Stanari zgrade Luki 26 zatražili su čišćenje zaraslog vrta u ulici Podmurvice preko 
puta k.br. 62, jer im ugrožava kuću. Dopis će se proslijediti Odjelu za komunalni 
sustav. 
 

 Zaprimljen je zahtjev za održavanje parka Mlaka u kojem se traži: temeljito orezivanje 
i čišćenje istočnog dijela parka (od SRC Mlaka do ulice Podpinjol), čišćenje 
postojećih odvodnih kanala za oborinske vode, obnova pješačkih staza u cijelom 
parku, pranje stepenica i popločanih površina miniwashem, izgradnja novog i većeg 
dječjeg igrališta u parku s antistres podlogom, obnova i revitalizacija centralnog trga 
u parku, zamjena klupa i postavljanje novih kanti za otpad. Dopis će se proslijediti 
Odjelu za komunalni sustav. 

 
 Zahtjev za održavanje vrtića Mlaka - obnova zida i proširenje igrališta prema parku,  

pokrivanje cijelog igrališta vrtića antistres podlogom, izrada pješčanika, popravak 
sustava odvodnje oborinskih voda, uklanjanje betonskih cijevi sa igrališta i 
opremanje s modernim spravama nije u nadležnosti mjesnog odbora, već će se 
proslijediti dječjem vrtiću „Mlaka“ na daljnje postupanje. 
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 Zahtjev za uređenje eko otoka (zajedničkog odlagališta otpada na javnoj površini) na 

način da se ugrade spremnici velikog kapaciteta ukopani u zemlju proslijeđen je 
„Čistoći“, te je odgovoreno sljedeće: „Započela je nadogradnja, odnosno 
individualizacija sustava prikupljanja otpada koja se provodi sukcesivno po mjesnim 
odborima odnosno područjima. Za višestambene zgrade odredit će se nove lokacije i 
izgraditi spremišta ili postaviti ukopani spremnici. Dakle, kada MO Mlaka dođe na red 
za nadogradnju odnosno individualizaciju sustava, svakako će se razmotriti 
predmetni lokalitet i predložiti najbolje rješenje uz prethodnu konzultaciju s MO 
Mlaka. 
 

 Prijedlog građana za omogućavanje sigurnog prolaza vatrogasnih i vozila hitne 
pomoći do stambenih objekata u ulici V. P. Širole, kao i prolaza za osobe koje koriste 
invalidska i dječja kolica na način da se postavi ograda za pješake na potezu od 
križanja s Vukovarskom ulicom do stepenica prema parku Mlaka, čime bi se ujedno 
onemogućilo i parkiranje, proslijedit će se Rijeka Prometu. 

 
 Na sljedećoj sjednici će se nakon rasprave donijeti prijedlog komunalnih prioriteta 

MO Mlaka za 2022. godinu. 
 
AD 3 
 
Vijeće je u ožujku planiralo realizaciju programa „Dan žena“ koji se trebao održati u suradnji s VMO 
Turnić i Sveti Nikola u dvorani MO Turnić na način da oni organiziraju kulturno-umjetnički program i 
domjenak, a MO Mlaka nabavlja ruže (predviđena sredstva 500,00 kn), te ih dijeli na proslavi. 
Nakon rasprave jednoglasno je donijet sljedeći:  
 
      Zaključak: 
 

 Od 26. veljače 2021. na snazi je Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se 
ograničavaju okupljanja i uvode druge mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa 
bolesti COVID-19, donijeta od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te 
preporuka Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  

 Temeljem navedenog uz suglasnost Odjela za mjesnu samoupravu donijeta je odluka 
o odustajanju od realizacije programa Dan žena koji je trebao biti održan u ožujku. 

 
AD 4 
 
Vijeće je raspravljalo o mogućnosti realizacije programa „Dani MO“ koji je planiran za kraj travnja i 
početak svibnja i donijelo jednoglasno sljedeći: 
 
     Zaključak: 
 

 Vijeće će pratiti odluke Stožera civilne zaštite i preporuke Odjela za mjesnu 
samoupravu, te prilagoditi program epidemiološkoj situaciji. 
 

 Raspisat će se natječaj za sudjelovanje na 6. izložbi „Fotkaj Mlaku“ 2021. u trajanju 
od 26. ožujka do 26. travnja. 
 

 Selektor će odabrati do 15 najboljih radova koji bi trebali biti izloženi u MO Mlaka, a 
od kojih će se 5 najuspješnijih autora honorirati s 400,00 kn temeljem sklapanja 
ugovora o autorskom radu. 
 

 Odluka o mogućnosti otvaranja i vremenu trajanja izložbe, kao i o ostalim planiranim 
aktivnostima donijet će se na sljedećim sjednicama sukladno epidemiološkoj 
situaciji.  
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AD 5 
 

Vijeće je raspravljalo o komunalnoj problematici i donijelo sljedeći: 
 
      Zaključak: 
 

 Zbog izvođenja radova na pristupnoj cesti D403 autobusna stanica preko puta 
„Novog lista“ u smjeru centra grada izmještena je na poziciju nakon benzinske 
pumpe „Crodux“. Potrebno je zatražiti premještaj 2 klupe na navedenu poziciju. 
 

 Potrebno je uputiti zahtjev za sanaciju oštećenog pločnika u ulici M. Barača kod k. 
br. 12, kao i obnovu iscrtanih parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. 

 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
   


