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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.01.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 43. SJEDNICE VMO MLAKA 

 
43. sjednica VMO Mlaka održana je 28.01.2009. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Cindrić, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, zamjenica predsjednika VMO 
- Rajmond Meničanin, član VMO 
- Ante Ničeno, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
Predsjednik VMO je otvorio sjednicu i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika 41. i 42. sjednice VMO Mlaka. 
2. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu vijeća MO Mlaka za 2008. godinu. 
3. Usvajanje Programa rada za 2009. godinu. 
4. Izrada i usvajanje Plana aktivnosti za 2009. godinu. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 41. i 42. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvjeće o radu VMO Mlaka u 2008. 

godini. 
 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić upoznao je prisutne vijećnike s odlukom Povjerenstva za ocjenu 
programa rada mjesnih odbora, koji se financiraju iz proračuna Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu. Navedenom odlukom se mjesnom odboru Mlaka umjesto traženih 20.000,00 kn dodjeljuje  
iznos od 17.000,00 kn za financiranje programa vijeća.   
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Ne prihvaća se program "Kretanjem do zdravlja" za čije je financiranje traženo 3.000,00 kn. U 
obrazloženju se navodi da programi Vijeća MO kojima je cilj promicanje zdravog načina života i 
rekreacije grañana, načelno zaslužuju financijski i drugu podršku Grada, ali da se u konkretnom 
slučaju radi samo o organizaciji izleta u Fužine za relativno mali broj grañana s minimalnom 
participacijom u troškovima prijevoza, dok bi se veći dio financirao iz Proračuna. 
Povjerenstvo smatra da se ovim programom niti na koji način ne promovira MO ni mjesna 
samouprava u cjelini. Takoñer su upućene sugestije na koje elemente bi ubuduće trebalo obratiti 
dodatnu pozornost pri kreiranju programa u narednim godinama (detaljnija razrada i specifikacija 
pojedinih troškova, prevelika sredstva za domjenak i sl). 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno prihvatilo odluku Povjerenstva, te odlučilo da 

se program "Kretanjem do zdravlja" neće realizirati. Obavijest će se proslijediti 
Planinarskom društvu "Duga", koje je trebalo sudjelovati u realizaciji programa. 

 
 
AD 4 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno donijelo Plan aktivnosti Mjesnog odbora Mlaka 

za 2009. godinu. 
 

 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće jednoglasno prihvaća zahtjev "Elektrokovine" iz ulice M. Barača 16 za 

postavljanje stupića na ulaz u garažu na spomenutoj adresi. Tvrtka se bavi 
održavanjem pumpi za vodu i centralnog grijanja i neophodan im je kombi koji zbog 
hitnih intervencija mora biti uvijek dostupan. Budući da nesavjesni vozači blokiraju 
ulaz u garažu i ometaju im normalno obavljanje djelatnosti, zahtjev je proslijeñen 
Rijeka Prometu. 

• Vijeće je zaprimilo Vijeće je zaprimilo niz zahtjeva, koje je uputio gdin Sergio Terpić 
iz ulice Podpinjol 31a. Većinu od njih Vijeće je već ranije proslijedilo nadležnim 
službama, ali će ih zbog izostanka odgovora ponoviti: 

            -  (postavljanje znaka jednosmjernog prolaza od zgrade "Protekta" do Podpinjola   
               31a, "ravnanje" zidića kako bi se proširio uski prolaz iz Krešimirove ulice prema  
               Podpinjolu, sanacija oštećenog kolnika na donjem dijelu ulice Podpinjol i  
               suhozida preko puta broja 15). 
            - Od ostalih prijedloga Vijeće prihvaća molbu za imenovanje puta uz park Mlaka  
               od Vukovarske prema Podpinjolu čime bi se olakšao prilaz zgradi Podpinjol  
               31a, te će uputiti zahtjev Odjelu za urbanizam, koji će procijeniti opravzahtjeva 
        - Vijeće se ne smatra nadležnim za rješavanje problema s neprimjerenim  
         ponašanjem maloljetnika, a za sterilizacijom mačaka u parku Mlaka će 
               kontaktirati udrugu za dobrobit i zaštitu mačaka "Mijau". 

• Vijeće jednoglasno prihvaća poziv Vijeća MO Srdoči za zajednički sastanak u 
Gradskoj vijećnici kako bi se izložili problemi, naročito urbanističke i komunalne 
naravi.  

• Vijeće prihvaća zahtjev za obnavljanje pješačkog prijelaza na spoju ulica R. Benčića i 
V.P. Širole, koji je uklonjen prilikom obnove kolnika u ulici R. Benčića, te će ga 
uputiti Rijeka Prometu. 

• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Rijeka Prometa na traženo obilježavanje žutim 
linijama na prilazu nogometnom igralištu "Podmurvice" kod V.P. Širole 12, te            
zgradi I. Sušnja 4. 
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AD 6 
 

Zaključak: 
• Analizom dinamike rješavanja zahtjeva Vijeća utvrñeno je da Rijeka Promet ne 

odgovara na pisane podneske, što se naročito odnosi na problematiku postavljanja 
stupića na tražene lokacije u MO Mlaka. Temeljem navedenog, Rijeka Prometu će se 
uputiti požurnica i zatražiti odgovor u što kraćem roku. 

• Prihvaćaju se prijedlozi gñe Elene Dorčić-Spatola za onemogućavanje ulaza 
automobilima u park Mlaka i parkiranje oko njega, te će se zatražiti postavljanje 
stupića. Takoñer će se Rijeka Prometu uputiti zahtjev za obnovu stupića na početku 
desne strane ulice Podmurvice, jer su otuñeni. 

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

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Damir Cindrić 
 
 
 
 

         
                                                  


