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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  30.06.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 49. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

49. sjednica VMO Mlaka održana je 30.06.2009. (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 48. sjednice VMO Mlaka. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u 2008. godini. 
3. Prijedlog zamjenske lokacije po prioritetima za 2009. godinu. 
4. Informacija o osnivanju Direkcije prometnog redarstva. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 48. sjednice VMO Mlaka: 

• Član Vijeća gdin Ante Ničeno dao je primjedbu na Zapisnik 47. sjednice u kojem navodi da 
bi ubuduće članovi Vijeća trebali obratiti pažnju da se na priredbama koje imaju kolektivni 
karakter na bilo koji način ne bi trebali izdvajati niti subjektivno eksponirati. 

• Prijedlog je usvojen većinom glasova. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o realiziranim  prioritetima u 

2008. godini. 
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AD 3 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave o prijedlogu zamjenske lokacije po prioritetima za 2009. godinu 

jednoglasno je donesen zaključak da će se neutrošenih 20.000,00 kn za komunalne 
prioritete u 2009. godini realizirati za sanaciju neodgovarajuće ureñenih 
javnoprometnih površina u dogovoru s MO. 

• Dopis će se uputiti Rijeka Prometu i Direkciji ZKD Odjela za komunalni sustav. 
 
AD 4 

Zaključak: 

• Vijeće prihvaća informaciju o osnivanju Direkcije prometnog redarstva na čelu koje 
se nalazi ravnatelj gdin Robert Mišan. Početak rada se očekuje sredinom rujna, a 
rješavat će samo problematiku neispravnog parkiranja koje ugrožava promet. 

• Temeljem dogovora, Vijeće će dostaviti popis ulica i najkritičnijih mjesta gdje se 
ugrožava sigurnost u prometu i to: 

            -  desna strana ulice M. Barača od križanja sa Zvonimirovom do broja 20 (dok je lijeva 
               strana pod naplatom Rijeka Prometa poluprazna) 
           -  ulica Podmurvice od broja 1 do 5  
           -  ulica V.P. Širole (naročito početak gdje često zbog parkiranih automobila ne može 
              proći kamion "Čistoće", kao i na spoju s ulicom R. Benčića) 
           -  ulica R. Benčića – kompletna (onemogućen prolaz pješaka zbog automobila koji su     
              parkirani s obje strane ulice). 

• Takoñer će ukazati na dugogodišnji problem ostavljanja neregistriranih automobila, 
kao i onih s tablicama, ali tehnički neispravnih na parkiralištu pored nebodera F. 
Čandeka 23b. 

 
AD 5 

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

Zaključak: 

 
• Vijeće prihvaća negativan odgovor Odjela za kom. sustav na zahtjev za postavljanje 

stupića na križanju ulice R. Benčića i V.P. Širole, kao i na desnom pločniku ulice V.P. 
Širole (od k. br. 10 do parka Mlaka). U objašnjenju se navodi da se za sada, obzirom 
na istu problematiku u cijelom gradu, stupići neće postavljati, već će se problem 
nastojati riješiti dogovorenim ustrojem i djelovanjem Prometnog redarstva. 

 
• Vijeće prihvaća molbu gdina Eduarda Sušnja za rezanje grana borova oko zgrade M. 

Barača 2, jer su za nedavnog nevremena izazvale oštećenja na krovu i fasadi zgrade. 
Zahtjev će se proslijediti Odjelu za komunalni sustav. 

 
• Vijeće će odluku o molbi gdina Mile Matasića iz Udruge za promicanje vedskog 

znanja i kulture "Krišna" za korištenje dvorane MO Mlaka – ( termin  2. subota u 
mjesecu od 17 do 19 sati) donijeti na jesen, jer ima još zainteresiranih korisnika, a u 
tijeku je izmjena Odluke o korištenju prostora mjesnih odbora. 

 
• Gdinu Tumari iz NK „Zamet“, koji je tražio pomoć u rješavanju problema 

nepostojanja WC-a za posjetitelje na nogometnom stadionu Podmurvice, gdje trenira 
njegov klub, odgovorit će se da napiše dopis Odjelu za sport, a Vijeće MO Mlaka  će 
dati podršku.   
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• Odjelu za komunalni sustav podaci o prekopima i komunalnim oštećenjima 

dostavljaju se redovnim putem, pa nije portebna poseban dopis. 
 
• Vijeće je zaprimilo dopis Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom (upućen 

Odjelu za kom. sustav), kojim se traži revizija negativnog odgovora na dopis Vijeća 
MO Mlaka za postavljanje stupića na sjevernom nogostupu ulice M. Barača. Stupići 
su neophodni za neometan ulaz i prolaz osoba s invaliditetom do prostorije Udruge 
invalida distrofičara PGŽ. Vijeće je suglasno s navedenim, te će dopis uz pismo 
podrške proslijediti Odjelu za komunalni sustav. 

 
• Vijeće prihvaća odgovor Odjela za kom. sustav na dopis kojim se tražio izvid i 

sanacija odrona ispod ceste V. P. Širole 10 i 12. Obavljenim očevidom utvrñen je 
manji odron zemlje i kamena. Izvest će se radovi na škarpiranju pokosa i po potrebi 
postaviti zaštitna mreža. 

 
• Vijeće prihvaća molbu gdina Branka Uzelca (ovlašteni predstavnik Krešimirove 60) , 

koji traži čišćenje kanala u parku Mlaka, kao i intervenciju zaprašivanja protiv 
komaraca. Gña Elena Dorčić-Spatola će kontaktirati „Dezinsekciju“, te otići u 
zajednički obilazak MO Mlaka kako bi se osigurala kvalitetna prevencija zaštite od 
komaraca.  

 
AD 6 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 


