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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  09.09.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 51. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

48. sjednica VMO Mlaka održana je 09.09.2009. (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 49. i 50. sjednice VMO Mlaka. 
2. Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu. 
3. Utvrñivanje Programa rada vijeća za 2010. godinu. 
4. Izmjena i dopuna Odluke o načinu korištenja prostora MO. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 49 i 50. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave o Rebalansu Financijskog plana za 2009. godinu jednoglasno je 

donesen sljedeći zaključak: 
 
             I.  Usvaja se Rebalans za 2009. godinu. Usklañeni su troškovi koji su planirani sa  
                 stvarno nastalima do 30.09.2009. godine.  
 
             II. Troškovi programa koji su planirani do kraja godine neće se mijenjati. 
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AD 3 
 
      Zaključak: 
  

• Vijeće je upoznato s uputstvima za izradu obrazaca prijave Programa rada za 2010. 
godinu, kao i rokovima za predaju pojedinih dijelove Programa. 

 
• Budući da je rok za prijavu Programa iz područja kulture 15. rujna, zamjenica 

predsjednika Vijeća gña Elena Dorčić-Spatola će kontaktirati KUD "Fratellanza", te 
dogovoriti Kulturno-umjetnički program koji će se odvijati povodom proslave Dana 
MO Mlaka (3. svibnja). 
 

• Budući da su rokovi za predaju Programa koji se financiraju iz sredstava resornih 
organa Grada 15. listopada 2009, a za programe iz područja Samouprave 30. 
listopada 2009, Vijeće je odlučilo da će konačni prijedlog donijeti na sljedećoj  
sjednici. 
 

• Vijeće će donijeti programe iz područja sporta, zdravstva i poduzetništva, a gdin 
Cindrić će do sljedeće sjednice utvrditi da li postoje uvjeti (lokacija, zainteresirani 
grañani volonteri, termin) za provoñenje akcije iz područja ekologije. Takoñer će  
kontaktirati tamburašku sekciju KUD-a "Lokomotiva" radi moguće suradnje. 

 
AD 4 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Odluke o načinu korištenja prostora MO 
jednoglasno je donesen zaključak u kojem se navodi da je Vijeće upoznato s 
navedenim promjenama i neće davati prijedloge, niti primjedbe na iste.  

 
AD 5 

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

Zaključak: 

 
• Vijeće prihvaća odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da je znak u ulici M. 

Barača o visini prolaska ispod željezničkog mosta uredno postavljen na nogostup u 
oba smjera vožnje, te da je dovoljno uočljiv i ne smeta u prometu. Znak se ne može 
postaviti na ogradu mosta, jer se radi o vlasništvu HŽ-a.    

• Takoñer se navodi da je parkiranje na podestu parkirališta F. Čandeka 23a i b već
regulirano na način da je zabranjen promet za sva teretna motorna vozila, što je 
vidljivo iz postojećih obostrano postavljenih prometnih znakova. 

 
• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za reguliranje  

prometa kod nebodera V.P. Širole 10 – iscrtat će oznake zabrane zaustavljanja i 
parkiranja kako vozila ne bi smetala promet automobila i pješaka. 

 
• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Odjela za kom. sustav – tijekom ljeta obavit će 

orezivanje borova čije grane oštećuju krovište i fasadu zgrade M. Barača 2. 
 

• Vijeće je primilo na znanje negativan odgovor Odjela za komunalni sustav na 
zahtjev za postavljanje stupića u ulici M. Barača od spoja sa Zvonimirovom do k. 
br. 20. U objašnjenju se navodi da se činjenice temeljem kojih nisu prihvatili 
prethodni zahtjev nisu promijenile, a probleme nepropisnog parkiranja rješavat  će 
Prometno redarstvo. Vijeće i dalje smatra da je zahtjev opravdan. 
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AD 6 
 

• Vijeće je upoznato sa smjernicama usvojenim na Gradskom vijeću Grada Rijeke za 
mandatno razdoblje od 2009 - 2013. godine, koje se odnose na lokalnu samoupravu. 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 


