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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  30.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 47. SVEČANE SJEDNICE VMO MLAKA 
 

47. svečana sjednica VMO Mlaka održana je 30.04.2009. (četvrtak) s početkom u 19:00 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 
- uzvanici s pozivnicama 
 
Svečanu sjednicu je otvorio predsjednik VMO Mlaka gdin Damir Cindrić, pozdravivši 
prisutne goste, uzvanike i članove vijeća, te se kratkim i prigodnim govorom osvrnuo na 
značaj Dana kojeg obilježavamo i na aktivnosti koje su se odvijale povodom proslave Dana 
Mjesnog odbora. Takoñer je upoznao sve prisutne s aktivnostima vijeća, te pozvao sve 
zainteresirane da se svojim prijedlozima aktivno uključe u rad Vijeća.  
 
U suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu održan je sljedeći kulturno-umjetnički 
program: 
  
-    Gitaristički koncert "Vjekoslav Knežević - zaboravljeni Riječki trubadur" u vrhunskoj 
      izvedbi Maria Šimunovića  
-    Otvorenje izložbe slika Milice Spinčić 
 
Uslijedio je domjenak i ugodno druženje koje je potrajalo do 23 sata. 
 
Program Dana MO Mlaka 
 
-    23. travnja u 19 sati trebala je biti otvorena izložba fotografija Planinarskog društva  
   “Duga”, no njeni članovi ju nisu postavili 
 
-   27. travnja od 10 do 12 sati u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa održana je  
    akcija “Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi”. Akciji se odazvalo 50 grañana 
 
-   29. travnja u 18 sati održano je predavanje gñe Nevenke Skendžić iz Udruge „Pacijent  
    danas“ o pravima pacijenata i pomoći koju pruža navedena Udruga 
 
-   30. travnja u 19 sati održana je Svečana sjednica Vijeća MO Mlaka 
 
-   5. svibnja od 18 do 22 sata pod vodstvom voditelja Škole šaha gdina Gorana Mufića   
    održan je Šahovski turnir na kojemu je nastupilo 25 mladih šahista i šahistica. 
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    Nakon odigranih 7 kola ukupni pobjednik Turnira  je Nikola Samardžić (6 bodova),  
    2. mjesto osvojio je Davor Dujić (6 bodova), a 3. mjesto Marko Dujić (5,5 bodova).     
    Najbolja šahistica je Mia Hrlec (5 bodova). Svim učesnicima  uručene su diplome i   
    vrijedne nagrade, a čestitao im je i najmlañi riječki velemajstor Marin Bosiočić. 
 
 
 
Sjednica je završila u 23:00 sata. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Damir Cindrić 
 
 
 
 

         
                                                  


