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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  25.01.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 19. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

19. sjednica VMO Mlaka održana je 25.01.2016. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Razno. 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prima na znanje odgovor Turističke zajednice grada Rijeke u vezi postavljanja 
info tabele u park Mlaka u kojem se navodi da su spremni izraditi grafičko rješenje, 
prevesti tekstove na četiri jezika, te tiskati plan, ali ne mogu postaviti tablu, odnosno 
odrediti mikrolokaciju, veličinu i materijal od kojeg će se konstrukcija postaviti. 
Vijeće će proslijediti zahtjev u OGU za urbanizam. 

• Vijeće prima na znanje dopis OGU za urbanizam u kojem se navodi da su zatražili od 
Konzervatorskog odjela u Rijeci suglasnost za smještaj i posebne uvjete za gradnju 
paviljona u parku Mlaka, te naveli konzervatorske uvjete za projektiranje paviljona s 
ucrtanom pozicijom. 

• Vijeće je zaprimilo pritužbu gdina Milana Srbljanina na stanje zelene površine ispred 
zgrade Eugena Kovačića 1 koja je onečišćena smećem, te izmetom kućnih ljubimaca. 
Prijava je proslijeđena komunalnom redarstvu. 

• Vijeće prima na znanje dopis koji je Gradsko društvo Crvenog križa uputilo Odboru 
za mjesnu samoupravu, a u kojem se traži preimenovanje naziva Parka Crvenog križa 
u neko ime iz postojećeg fonda, dok bi se imenom Crvenog križa nazvale stepenice 
uz Hotel "Bonavia". 
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AD 2 
 
       Zaključak 

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za natječaj "Fotkaj Mlaku 2016". 
• Vijeće je raspravljalo o potrebi anketiranja građana ulice Luki na temu uvođenja 

naplate parkiranja u istoimenoj ulici.     
 
 
 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 


