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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  25.02.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 44. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

44. sjednica VMO Mlaka održana je 25.02.2009. (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 43. sjednice VMO Mlaka. 
2. Objašnjenja i uputstva za rad u oblasti Financija. 
3. Donošenje Financijskog plana za 2009. godinu. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 43. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Damir Cindrić informirao je vijećnike da je 01. siječnja 2009. godine stupila na 
snagu nova Odluka o financiranju djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Svi prihodi 
ostvaruju se putem gradskog Proračuna i to na osnovu usvojenih Programa vijeća (najviše 
20.000,00 kn), donacija, poticajnih sredstava za donacije, te temeljem prihvaćenih programa iz 
područja sporta, kulture i školstva. 
Rashodi se odreñuju u Financijskom planu ovisno o odobrenoj vrsti troška potrebnog za realizaciju 
pojedinih programskih aktivnosti. 
Prije nego se učini planirani trošak, tajnik MO je obvezan uputiti obavijest o vrsti i iznosu troška 
kojeg vijeće planira ostvariti vodećem suradniku za ekonomske poslove u Direkciji za mjesnu 
samoupravu, a trošak se može ostvariti tek nakon njegovog odobrenja. 
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Transfer sredstava na žiro-račun vrši se od 01.01.2009. do 05.12.2009. godine po dostavljenom 
originalnom računu uz obveznu presliku narudžbenice, odnosno po pismenom zahtjevu za isplatu 
honorara temeljem Ugovora o djelu. 
 Za sve rashode koji nastanu nakon 6. prosinca priprema se nalog za prijevremeni 
prijenos sredstava (uz predračun ili narudžbenicu). Iznimno, transfer se može vršiti i nakon ovog 
roka ako se radi o isplati temeljem Ugovora o djelu ili donacijama.  
 Da bi račun ili zahtjev za isplatu honorara bio pravovaljan obavezno je da: 

- račun bude u originalu (sa svim potrebnim podacima o dobavljaču i MO ) 
- račun mora biti popraćen narudžbenicom, imati navedenu poziciju iz Financijskog 

plana, kao i naziv Programa na koji se odnosi 
- račun mora biti pečatiran i potpisan od strane predsjednika Vijeća MO 

 Unutar pojedinog programa moguće je smanjenje ili povećanje pojedine planirane 
pozicije, ali pritom se ne smije bitno narušiti duh programa odobren od strane Povjerenstva za 
ocjenu programa. Rok za rebalans Financijskog plana je 5. rujna 2009. godine.  
 Nije dozvoljeno povećanje sredstava po pojedinom programu. Planirana, a nerealizirana 
sredstva po pojedinom programu ne mogu se koristiti za drugi program. 
 Tajnici su obvezni i ovlašteni: 

- voditi ažurnu evidenciju računa, ugovora, zahtjeva za isplatu honorara 
- pratiti ostvarivanje Financijskog plana i u slučaju potrebe upozoriti vijeće na situacije 

koje bi mogle dovesti do neplanskog trošenja sredstava, odnosno službenom 
zabilješkom izvijestiti ravnatelja Direkcije za mjesnu samoupravu ukoliko je usprkos 
upozorenju došlo do navedenog 

- brinuti o formalnoj ispravnosti računa, ispisivati narudžbenice sa svim potrebnim 
elementima 

- pratiti ostvarenje donacija 
 

Zaključak: 
• Vijeće jednoglasno prihvaća objašnjenja i uputstva za rad u oblasti Financija. 

    
 
AD 3 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2009. godinu 

(Prema usvojenom Programu rada). 
 

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 Odjela za komunalni sustav da je od 

predloženih velikih razvojnih projekata u razmatranje ušlo 5 prijedloga, meñu kojima 
je i onaj Vijeća MO Mlaka – izgradnja parkirališta pored nogometnog igrališta 
"Podmurvice". Očekuje se kontakt i dostava studije.   

• Vijeće jednoglasno prihvaća odluku VMO Srdoči da se zajednički sastanak vijeća na 
temu rješavanja problema urbanističke i komunalne naravi neće održati. U 
objašnjenju se navodi da bi sastanak u predizborno vrijeme mogao dobiti neželjenu 
konotaciju. 

• Vijeće je razmotrilo ponude Udruge stanara i Udruge za ekologiju i energetiku, koje 
nude predavanja (prezentacija Pravilnika o raspodjeli i obračunu troškova za 
isporučenu toplinsku energiju, racionalno i sigurno korištenje električne energije i 
plina u domaćinstvu, protupožarna zaštita, sredstva za gašenje u stambenim 
zgradama, cijene pojedinih energenata i njihove razlike i sl.). Budući je vijeće krajem 
prošle godine organiziralo sastanak s Udrugom stanara, smatra da sastanak nije 
potrebno ponavljati. Takoñer smatra da predavanje o toplinskoj energiji nije dovoljno 
kvalitetno, tj. predavači ne poznaju dovoljno problematiku i ne daju konkretne 
odgovore (iskustvo s predavanja održanih u drugim mjesnim odborima).   
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• Vijeću se e-mailom obratila gña Veronika Tomac iz G. Duella 21 sa sljedećim 

pitanjima: 
- da li postoji mogućnost da se na postojećem eko-otoku postavi kontejner za  
- plastiku i limeni otpad ili da se barem jednom mjesečno organizira odvoz 

navedenih sirovina.  
- da li se može pojačati rasvjeta u parku Crvenog križa, jer  je osvijetljen samo 

uz stepenice, a ostatak je u potpunom mraku. 
- hoće li se i kada nastaviti radovi na raščišćavanju terena pored parka C. Križa 
Tajnica će odgovoriti na pitanja kako slijedi:  
- "Čistoća" uskoro započinje s podjelom vreća za prikupljanje plastičnog otpada       
   koje će se od grañana preuzimati jednom mjesečno 
-  prijedlog za osvjetljavanje parka C. križa, uvrstit će se u prioritete za sljedeću  
   godinu 
-  u okviru prioriteta za 2009. godinu predviñen je nastavak ureñenja površine  
   istočno od parka C. križa  

• Vijeće prihvaća izvješće zamjenice predsjednika VMO Mlaka gñe Elene Dorčić-
Spatola sa sastanka s gñama Jagodom Pilko i Jadrankom Paleka iz KD "Vodovod i 
kanalizacija" Delta bb u vezi rekonstrukcije kanalizacije Mlaka u sklopu 
kanalizacijskog sustava Grada Rijeke. Budući da "VIK" posjeduje lokacijsku dozvolu 
za navedeni zahvat na česticama južno od ulice Luki, potrebno je uputiti zahtjev za 
očitovanje o vremenu izvoñenja radova.  

 Prilikom radova na kanalizaciji pred nekoliko godina uzduž ulice Luki uništeni su 
 asfalt i pločnik duž cijele ulice, tj. nije vraćen u prvobitno stanje, pa su vidljiva  
 velika uleknuća i rupe. Potrebno je hitno uputiti žalbu i zatražiti sanaciju. 

• Vijeće će u dogovoru s gdinom Vladimirom Provči iz udruge "Rušnjak" organizirati 
izložbu povodom Dana MO Mlaka. nakon uspješnog gostovanja u Zagrebu postavit 
će izložbu "Ukrajinska nacionalna kuhinja", a u rujnu je moguće organizirati izložbu 
slika "Galerije 69" uz Zagreba. 

 
 
AD 5 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


