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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  25.03.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 45. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

45. sjednica VMO Mlaka održana je 25.03.2009. (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 44. sjednice VMO Mlaka. 
2. Izvješće o sastancima s Rijeka Prometom. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 44. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o 2 održana sastanka i to: 
I. 23.03.2009. godine održan je sastanak s Rijeka Prometom, na kojem su sudjelovali u ime vijeća  
   predsjednik Damir Cindrić i njegova zamjenica Elena Dorčić-Spatola, tajnica MO Snježana  
   Seršić, te u ime Rijeka Prometa gña Nada Gržetić. Tema sastanka bila je analiza i rješavanje  
   zahtjeva za postavljanje stupića koje je vijeće uputilo putem dopisa i požurnica na sljedećim   
   lokacijama MO Mlaka: 
-  križanje Zvonimirove i ulice M. Barača (pločnik na zavoju) zbog pristupa invalida pješačkom  
   prijelazu  
-  početak ulice V.P. Širole, jer kamioni "Čistoće" često ne mogu ući u ulicu zbog parkiranih   
   automobila 
-  križanje ulice V.P. Širole i R. Benčića – nepregledan izlaz na ulicu R. Benčića 
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-  spoj ulica B. Blečića i R. Benčića – nepregledan izlaz na ulicu R. Benčića, te oko glavnog ventila  
   za vodu zgrade B. Blečića 2 
-  nadomjestiti nedostajući stupiće na početku ulice Podmurvice 
-  pločnik uz park Mlaka 
-  jedna strana ulice V.P. Širole – nesiguran put za djecu u 2 osnovne škole 
-  pločnik ispred ulaza u zgrade M. Barača 12, te 16 (Elektrokovina) 
 
II. 25.03.2009. godine održan je sastanak s Rijeka Prometom, na kojem su sudjelovali u ime vijeća  
    predsjednik Damir Cindrić i njegova zamjenica Elena Dorčić-Spatola, tajnica MO Snježana  
    Seršić,  te u ime Rijeka Prometa gdin Leo Kurilić. Tema sastanka bio je dogovor realizacije  
    prioriteta za 2009. godinu. 
 

Zaključak: 
• I. Zajedničkim izlaskom na teren, pregledane su sve lokacije na kojima bi trebalo 

postaviti stupiće. Rijeka Promet prihvaća prijedlog MO Mlaka, predložit će Odjelu za 
komunalni sustav realizaciju navedenih zahtjeva, te će informirati VMO Mlaka o 
statusu pojedinog zahtjeva. Iako je regulacija prometa i kontrola nepropisnog 
parkiranja u nadležnosti Prometne policije, nastojat će se udovoljti zahtjevima i 
postaviti stupiće barem na mjesta gdje je to potrebno i opravdano.  

• Takoñer je predloženo da se na križanju ulica B. Blečića i R. Benčića umjesto stupića 
(koji se ne postavljaju na kolnik) zatraži postava prometnog ogledala, te da se 
križanje obilježi na odgovarajući način. 

 
• II. Zajedničkim izlaskom na teren, pregledane su sve lokacije na kojima će se raditi 

usvojeni prioriteti za 2009. godinu.  
• Takoñer je dogovoreno da se obavezno telefonski obavijesti tajništvo MO Mlaka 

prilikom početka izvoñenja radova. 
    
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće jednoglasno prihvaća pozitivan odgovor Odjela za komunalni sustav na 

zahtjev za onemogućavanje ulaza automobilima u park Mlaka. Čim to vremenske 
prilike omoguće, postavit će se dva fiksna stupića na ulaz u park Mlaka sa zapadne 
strane (pored kioska).  

• Vijeće jednoglasno prihvaća molbu Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ za 
pismo podrške. Budući da na području MO Mlaka ima puno mačaka o kojima nitko 
ne brine, članovi Udruge izlaze na teren i vrše njihovu sterilizaciju (sterilizirano je 30 
mačaka i udomljeno 10 mačića).  Udruga raspolaže s nedostatnim sredstvima, te 
neće moći nastaviti s ovom akcijom.  

• Vijeće jednoglasno prihvaća reklamaciju gñe Osmić iz ulice I. Sušnja 4 na radove 
Rijeka Prometa. Umjesto tražene i odobrene cik-cak žute linije kojom bi se spriječilo 
parkiranje uz prozore gñe koja živi u suterenu, samo je stavljen "križ" na ulaz u 
zgradu gdje ionako nitko ne parkira, pa ta oznaka nema svrhu. Potrebno je od Rijeka 
Prometa zatražiti da se linijom označi prostor oko stana u prizemlju (od portuna do 
prozora u obliku slova "L"). 

• Vijeće jednoglasno prihvaća molbu gdina Remiña Radišića iz ulice Podpinjol 15, koji 
traži da se porežu grane u Krešimirovoj ulici preko puta Pošte 2, jer su suhe i padaju 
po automobilima. Zahtjev će se proslijediti Odjelu za komunalni sustav. 

 
AD 4 

Zaključak: 
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• Vijeće prihvaća molbu Društva multiple skleroze da se njihovom članu gdinu Stipi 

Vlaiću iz ulice N.P. Širole 29 postavi rampa kako bi mu se olakšao ulaz u zgradu. 
Dopis će se proslijediti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Rijeka Prometu. 
Takoñer će se u popis lokacija uvrstiti ulaz u MO Mlaka – G. Duella 2/b, te pješački 
prijelaz u Krešimirovoj ulici prema ulazu u KBC i zavodu za javno zdravstvo. 

• Prilikom zajedničkog obilaska terena uočen je problem kojeg stvara veliko stablo 
ispred zgrade Podmurvice 38. Korijenje je izazvalo pucanje terase, kao i oštećenje 
obližnjeg zida, te je od Odjela za komunalni sustav potrebno zatražiti njegovo 
uklanjanje. 

• U ulici Podmurvice postoji nekoliko parkirnih mjesta označenih za potrebe invalida, 
koji navodno više tu ne stanuju. Budući da je primjetan nedostatak parkirnih mjesta, 
vijećnici će do sljedeće sjednice provjeriti da li su sva 3 mjesta za invalide 
opravdana. 

• Vijeće jednoglasno prihvaća zahtjev Hrvatske stranke umirovljenika za korištenje 
prostora MO Mlaka svaki 2. i 4. četvrtak za potrebe sastanaka Ogranka Mlaka. 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


