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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-16/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  26.11.2008. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 41. SJEDNICE VMO MLAKA 

 
41. sjednica VMO Mlaka održana je 26.11.2008. (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 40. sjednice VMO Mlaka. 
2. Izvješća o sastancima održanim povodom realizacije Programa 2009. godine. 
3. Izvješće sa sastanka s "Čistoćom". 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Realizacija programa "Doček Svetog Nikole". 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 40. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić upoznao je prisutne vijećnike s Izvješćem o sastancima koji su 
održani s ciljem realizacije Programa za 2009. godinu: 
 
   Sastanak s ravnateljem Direkcije za samoupravu gdinom Širolom: 
-  ne prihvaća se uvrštenje u Program prijedloga projekta "Dopunsko obrazovanje u prirodi" s  
   obrazloženjem da se ne može financirati realizacija programa koji bi trebao biti u nadležnosti   
   osnovne škole 
 
   Sastanak s gdinom Mufićem voditeljem šahovske sekcije u MO Mlaka: 
-  povjerenstvo za sport vratilo je program "Turnir u šahu 2009" na doradu, uz primjedbu da  
   predloženo nagrañivanje svih učesnika nije prihvatljivo, te je potrebno definirati kriterije za  
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   dodjelu pojedinih nagrada nakon definiranja kriterija (3 najbolja učesnika dobijaju medalje i  
   knjige, a ostali priznanja i utješne nagrade) Odjel za sport je prihvatio program, koji će financirati  
   s 3.500,00 kn. 
 
   Sastanak s planinarskim društvom "Duga" 
-  dogovorena je suradnja i realizacija programa "Kretanjem do zdravlja", zakup autobusa s 50  
   mjesta, te organizirani odlazak u Fužine 25.04.2009. godine.  
   U program će se nastojati uključiti volonteri – studenti Medicinskog fakulteta koji bi na terenu    
   održali prigodno predavanje. 
 
   Sastanak s pedagogom OŠ "Podmurvice" gñom Nadom Kegalj  
-  dogovorena je suradnja na projektima koji se već provode zadnjih nekoliko godina (sudjelovanje 
   u proslavi Dana MO, Majčin dan i Dan obitelji, Sveti Nikola), kao i učestvovanje u projektu Škole  
   "Svjetionik na Mlaki". U programe će se nastojati uključiti i dječji vrtić "Mlaka".  
 
  Odjel za kulturu financirat će kulturno-umjetničke programe povodom Dana MO, i uz božićni  
  domjenak s ukupno 7.000,00 kn. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o održanim sastancima. 
 

 
AD 3 
 
Zamjenica predsjednika VMO Mlaka gña  Elena Dorčić-Spatola obavijestila je  vijećnike o 
sastanku održanom 03. studenog s predstavnicima "Čistoće". Sastanku su u ime MO Mlaka 
prisustvovali zamjenica predsjednika vijeća gña Dorčić-Spatola i tajnica, a u ime "Čistoće" gdin 
Miškulin, Gudić, Cigić i Paunović. Raspravljalo se o tekućim problemima i ukazalo na nedovoljno 
čišćenje nekih lokacija u MO Mlaka. Predstavnici "Čistoće" upoznati su s problemima, koji su 
prisutni i u ostalim mjesnim odborima, no limitirani su ljudstvom i materijalnim sredstvima. U obvezi 
su čišćenja lokacija obuhvaćenih Planom, a za sve ostalo je potrebno odobrenje Odjela za 
komunalni sustav, te predlažu da vijeće zatraži od navedenog odjela čišćenje parkirališta i 
stepenica oko sjedišta MO (tražio gdin Dinko Tamarut). Takoñer mole za pomoć upućivanjem 
dopisa Rijeka Prometu za postavljanje stupića na ulaz u ulicu V.P. Širole, jer im je često zbog 
parkiranih automobila onemogućen prolaz kamiona i odvoz smeća. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće sa sastanka s "Čistoćom" 
• Vijeće će uputiti dopise Odjelu za kom. sustav (uvrštenje u plan i češće čišćenje), te 

Rijeka Prometu (postavljanje stupića u ulici V.P. Širole). 
 

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće jednoglasno prihvaća informaciju "Erste banke", koja je suglasna sa 

zahtjevom za postavljanje bankomata na Mlaki. Nakon uvida na terenu predložena je 
lokacija Frizerski salon "In" Zvonimirova 6b, te upućen zahtjev za njegovo 
postavljanje Odjelu za komunalni sustav. 

• Nakon sastanka s "Čistoćom", a na zahtjev gdina Raspora, postavljen je plastični 
kontejner za smeće izmeñu zgrada Podmurvice 64 i 68.  

• Vijeće prihvaća molbu gñe Jagode Janjušić iz M. Barača 12 za postavljanje stupića 
ispred navedene zgrade, jer od početka naplate parkiranja vozači izbjegavajući 
plaćanje parkiraju na nogostup sa suprotne strane i onemogućavaju kretanje i prilaz 
zgradi. S istim problemom vijeću se obratio i gdin Vanino iz M. Barača 16.  
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• Zatražit će se češće kontrole Rijeka Prometa, otklanjanje nepropisno parkiranih 
automobila, postavljanje stupića, te kontrola i kažnjavanje od strane Prometne 
policije. 

• Vijeće prihvaća molbu gdina Krajačića iz V.P. Širole 10 za postavljanje stupića s 
jedne strane ulice V.P. Širole od početka do nebodera broja 10. Naime, svako jutro 
ovuda prolazi mnogo djece na putu do 2 osnovne škole "Podmurvice" i "Gelsi", te 
su zbog parkiranih automobila primorana hodati kolnikom što predstavlja veliku 
potencijalnu opasnost. Zahtjev će se uputiti Rijeka Prometu. Predloženo 
asfaltiranje parkiralište izmeñu nebodera V.P. Širole 10 i 12, kao i ureñenje i 
ozelenjavanje površine od nebodera prema trafo stanici i ulici F. Čandeka riješit će 
se u okviru prioriteta sljedeće godine. 

• Vijeće prihvaća molbu pedagoga OŠ "Podmurvice" gñe Nade Kegalj, te će se od 
Rijeka Prometa zatražiti postavljanje prometnog znaka koji bi upozoravao vozače da 
se u blizini nalazi škola. 

• Vijeće prihvaća odgovor KD "Vodovod i kanalizacija" kojim se  zahtjev gñe Irene 
Grubiša iz Luki 24 za sanaciju izljeva kanalizacije ispred navedene zgrade, odbija 
zbog nenadležnosti. 

 
AD 5 
 
Zamjenica predsjednika vijeća gña Elena Dorčić-Spatola informirala je vijećnike s pripremama za 
realizaciju programa "Doček Svetog Nikole" za djecu predškolskog uzrasta. Tajnica je putem 
"Novog lista" i plakatima obavijestila roditelje da se prijave uz učešće od 20,00 kn po djetetu. 
Prijave će se prikupljati i u dječjem vrtiću "Mlaka" Očekuje se velik odaziv, prostor MO Mlaka ne 
može primiti više od 30-tak ljudi, a sredstva za poklone su ograničena. Temeljem navedenog, a u 
želji da se kvalitetno pripremi i realizira doček Svetog Nikole na radost naših najmlañih sugrañana 
poduzeto je sljedeće: 
-  "RI Teatar" Kalvarija 7. prosinca u 11 sati izvest će predstavu "Dobri duh Vanja", nakon koje će 
    Sveti Nikola podijeliti poklone. Cijena predstave s popustom iznosi cca 2.700,00 kn 
-    kontaktirani su potencijalni sponzori, te su sklopljeni ugovori o novčanoj donaciji kako slijedi: 
     Gumiservis, Luki 16            700,00 kn 
     Obrt Maršanić Fredi            500,00 kn 
     Rumat, Ž. fašizma 1         1.000,00 kn 
     Edit – La voce del popolo    250,00 kn 
     Erste bank Rijeka             1.500,00 kn 
     Triangl, Luki 20                 1.000,00 kn 
     Servis "Unuk", Zvonimirova 2        150,00 kn gotovina 
     Frizer. salon "In", Zvonimirova 6b  100,00 kn gotovina 
-    očekuje se donacija igračaka od RT "Bambi", slikovnica od "Novog lista", te paketa grickalica 
     od trgovina "Luki" i "Mistraž". 
 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća Izvješće o pripremama za provoñenje programa "Doček Svetog 

Nikole".  
 

AD 6 
 
Na prošloj sjednici zaključeno je da će se rješavanje problema s vazama u ulici Podmurvice 
odgoditi za sljedeću sjednicu. Vijeće je zaprimilo pismeni podnesak stanara zgrade Podmurvice 3, 
koji se protive njihovom uklanjanju. Iako postoje mišljenja da bi vaze trebalo ukloniti, Vijeće nije 
dobilo pismeni zahtjev za njihovo uklanjanje, pa se do daljnjega ono neće tražiti.  
 
Gña Elena Dorčić-Spatola posjeduje nacrt za izgradnju kanalizacije u ulici Luki, te predlaže da se 
navedeno predloži kao kapitalna investicija MO Mlaka za sljedeće četverogodišnje razdoblje. 
Budući da se prijedlozi moraju precizno specificirati putem zadanih obrazaca, Vijeće će raspravljati 
o prijedlogu nakon predočenja kompletne dokumentacije. 
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Gdin Sead Mahmutović ovlašteni predstavnik M. Barača 20 obratio se Vijeću molbom za 
postavljanje prometnog znaka s oznakom visine s obje strane prilaza željezničkom nadvožnjaku u 
ulici M. Barača. Često se dešava da veći kamioni-šleperi zapinju pri prolazu. Zahtjev će se 
proslijediti Rijeka Prometu. 
 
Vijeće prihvaća prijedlog gdina Ante Ničena da se organizira predavanje Udruge stanara, koja 
predlaže izmjene Zakona o privatnom vlasništvu. Tajnica će dogovoriti sastanak na kojeg će se 
pozvati i ovlašteni predstavnici većih zgrada s područja Mlake. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Damir Cindrić 
 
 
 
 

         
                                                  


