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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  27.05.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 48. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

48. sjednica VMO Mlaka održana je 27.05.2009. (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 46. i 47. svečane sjednice VMO Mlaka. 
2. Provoñenje akcije „Birajmo najljepši balkon, prozor i okućnicu“. 
3. Informacija o održanoj proslavi Majčinog dana i Dana obitelji. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 46 i 47. svečane sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave o provoñenju akcije izbora naj balkona i okućnica jednoglasno je 

donesen sljedeći zaključak: 
 

I.     Za sudjelovanje u akciji “Birajmo najljepši balkon, prozor i okućnicu prijavilo  
        se 28 kandidata i to 7 u kategoriji naj balkona, 4 prijave za naj prozor i 17  
        kandidata u kategoriji okućnice.  
 
II.     Komisija u sastavu Elena Dorčić-Spatola, Jelena Kesić i Snježana Seršić obići 
        će sve kandidate, fotografirati i postaviti panoe, te izabrati najuspješnije. 
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III.    Svim sudionicima uručit će se zahvalnice, a pobjednicima će se podijeliti    
        nagradni poklon bonovi u ukupnoj vrijednosti 2.000,00 kn, koje osigurava  

                      Odjel za poduzetništvo. 
 
 
AD 3 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća Izvješće o proslavi Majčinog dana i Dana obitelji, održanih 18. svibnja 
u dvorani MO Mlaka. Pored učenika OŠ "Podmurvice", koji već tradicionalno 
sudjeluju u programu, ove godine uključio se i dječji vrtić "Mlaka". Djeca iz skupina 
"Ribice", "Račići" i "Zvjezdice" donijela su svoje crteže – te ih izložila na panoima 
dvorane MO. Uz pomoć svojih odgojiteljica izveli su kraći program – recitirali i 
pjevali, a na kraju i zaplesali. Za uloženi trud vijeće ih je nagradilo prigodnim 
slikovnica i CD-ima. Učenici drugih razreda OŠ "Podmurvice" predstavili su se 
pjesmama i recitacijama, a takoñer su na panou mjesnog odbora izložili svoje crteže 
i sastave. Vijeće MO Mlaka odlučilo je nagraditi dugogodišnju suradnju s OŠ 
“Podmurvice” i to na način da se izmeñu literarnih radova na temu Majčinog dana i 
Dana obitelji izaberu najbolji, javno pročitaju i nagrade s dvije knjige.  
 
U mnoštvu lijepih sastava nagrañeni su sljedeći:  
-  Adnan Jusić, učenik 4. razreda  
-  Laura Fućik, učenica 2. razreda  
-  Ivan Klanac,  učenik 2. razreda  

 
 

AD 4 

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

Zaključak: 

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

postavljanje stupića na sjevernom nogostupu u ulici M. Barača od križanja sa 
Zvonimirovom do k. br. 20. Budući da je istovremeno stigao pozitivan odgovor na 
zahtjev za postavljanje stupića na sjeverni nogostup u ulici M. Barača ispred 
zgrade k. br. 22a i  22b gdje se nalaze prostorije Udruge invalida distrofičara, 
vijeće će u dogovoru s predsjednikom Udruge uputiti zajednički dopis kojim se 
ponovo traži postavljanje stupića jer je zahtjev opravdan. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje e-mail gdina Gorana Krizmana iz ulice V.P. Širole 10, koji 

se žali na svakodnevnu jurnjavu automobila pored navedenog nebodera (čiji rub 
zadire duboko u cestu, a s druge strane je zid, pa se stvara usko grlo). U blizini su 2 
osnovne škole i puno djece prolazi ovom opasnom ulicom, a vozači ih ne mogu 
uočiti iza ruba zgrade. Stoga moli prometno rješenje kako bi se djeci osigurao 
siguran put do škole. Predsjednik vijeća i tajnica će obići navedenu lokaciju, te 
nakon izvida uputiti dopis Rijeka Prometu. 

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

grana u Krešimirovoj ulici preko puta Pošte 2, kao i za uklanjanje stabla kestena 
ispred zgrade Podmurvice 38. Stabla se ne nalaze na javnoj gradskoj površini, nisu 
obuhvaćena katastrom javnih zelenih površina, te ih Odjel ne održava. 

 
• Vijeće prihvaća na znanje dopis Odjela za kom. sustav – ispriku gñi Volarić za dugo 

neizvršavanje naloga za sanaciju stepenica i postavu rukohvata od Luki 40 do 44. 
Radovi bi trebali započeti tijekom svibnja.  
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• Temeljem odgovora Rijeka Prometa na zahtjev za ispravno postavljanje znaka u ulici  

Luki kod k. br. 32 u kojem navode da su više puta intervenirali, ali ga nesavjesni 
grañani stalno zakreću, Vijeće će ponovo uputiti zahtjev za ispravno postavljanje i 
učvršćivanje znaka. 

 
• Temeljem dopisa gñe Luciane Rudić iz ulice Luki 8 kojim moli postavljanje stupića 

na prolaz ispred navedene zgrade (kojim automobili ne bi smjeli prolaziti, ali ipak idu 
i ugrožavaju pješake), te žalbe na vlasnika pekare "Edita" (koji parkira kombi 
dostavno vozilo na prolaz za pješake pored autobusne stanice Mlaka u Zvonimirovoj 
ulici i tako onemogućuje prilaz pješacima, a naročito invalidima), gdin Cindrić će do 
sljedeće sjednice izvidjeti situaciju i upozoriti vlasnika pekare "Edita" da ne blokira 
prolaz za pješake. 

           
• MO Mlaka neće sudjelovati na sportskim natjecanjima povodom Dana Svetog Vida. 

Iako je postavljen velik broj plakata, nije bilo prijavljenih. Kontaktiran je i gdin Edi 
Karabaić iz Nogometnog kluba "Dedal" koji vježba i natječe se na igralištu 
"Podmurvice". Problem je što svi igrači nemaju prebivalište u MO Mlaka, što je bio 
uvjet za sudjelovanje. 

 
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 
 
 
 
 


