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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,  27.01.2020. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

13. sjednica VMO Mlaka održana je 27.01.2020. (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 
- Igor Ivošić, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2019. godinu. 
2. Izvješće sa sastanka o izgradnji paviljona u parku Mlaka. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
      Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Mlaka za 2019. 
godinu. 

 
AD 2 
 
      Zaključak: 
 

• Na traženje VMO Mlaka 20.12.2019. održan je sastanak predsjednika Vijeća s 
predstavnicima Odjela za urbanizam, komunalni sustav, te Konzervatorskog odjela – 
tema: Izgradnja paviljona u parku Mlaka. Zatraženo je objašnjenje zašto nije 
napravljena povijesna studija parka Mlaka za koju je MO osigurao sredstva (kao 
preduvjet za izgradnju paviljona), te zašto se nakon što je Konzervatorski odjel 
dostavio uvjete za izgradnju paviljona odlučilo da se ne krene u izgradnju dok se ne 
izradi konzervatorsko-krajobrazni elaborat za povijesni park Mlaka. 

•  Ravnateljica OGU za urbanizam rekla je da izrada studije nije pokrenuta jer su 
dobivene ponude daleko premašile sredstva koje je osigurao MO Mlaka.  Zbog 



 2/2 

pritiska MO Mlaka i OGU za komunalni sustav na donošenje odluke o izgradnji 
paviljona, Konzervatorski odjel donio je 2015. godine ishitreno konzervatorsko 
mišljenje o izgradnji paviljona.  

•  Pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci govorila je o značaju parka Mlaka iz 19. 
stoljeća koji se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke i ima 
status zaštićenog kulturnog dobra. Temeljem navedenog potrebno je izraditi elaborat 
za izradu detaljne projektne dokumentacije čija izrada je prijavljena u listopadu 2019. 
godine na natječaj Ministarstva kulture RH čiji rezultati će biti objavljeni u siječnju 
2020. godine. 

•  S obzirom da daljnje postupanje ovisi o rezultatima natječaja, po njihovom primitku 
će se pozvati sve sudionike na drugi radni sastanak. 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće sa sastanka o izgradnji 
paviljona u parku Mlaka. 
 

AD 3 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je suglasno s prijedlogom gdina Seada Mahmutovića da se umjesto parkirnog 
mjesta pod naplatom na ulazu u zgradu M. Barača 1 označi žutom bojom zabrana 
parkiranja kako bi se stanarima omogućio nesmetan prilaz za potrebe dolaska hitne 
pomoći, dostave drva i sl. što je sada nemoguće zbog stalno parkiranih vozila, 
kamp-kućica isl. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Plusu i Rijeka Prometu. 
 

• Vijeće je suglasno s molbom gđe Mire Muharemović u kojoj traži rješenje problema 
svakodnevnog parkiranja automobila koji blokiraju ulaz u zgradu u ulici M. Barača 
3a. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu da postavi vertikalnu i horizontalnu 
signalizaciju.    

    
AD 4 

 
      Zaključak: 

 
• Vijeće je raspravljalo o organizaciji budućih izložbi u novouređenoj dvorani. 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
   


