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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  14.10.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 52. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

52. sjednica VMO Mlaka održana je 14.10.2009. (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 51. sjednice VMO Mlaka. 
2. Utvrñivanje Programa rada vijeća za 2010. godinu. 
3. Prijedlog rasporeda sredstava komunalne naknade po mjesnim odborima. 
4. Informacija o „Studiji mogućnosti izgradnje etažnog parkirališta uz igralište Podmurvice“. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 51. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen Program rada vijeća za 2010. godinu 

Program je donesen na sljedećim obrascima: 
 
III. OSTALE AKTIVNOSTI KOJE ĆE VIJEĆE PODUZIMATI NA UREðENJU MJESNOG 

ODBORA I POBOLJŠANJU UVJETA ŽIVLJENJA 
 

1. Utvrñivanje stanja komunalnog nereda na području Mjesnog odbora i oštećenja 
komunalnih objekata na temelju dojave ovlaštenih predstavnika stambenih zgrada, 
grañana i  obilaska područja Mjesnog odbora, te o utvrñenom stanju izvještavati 
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nadležna gradska tijela. Na temelju polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o utvrñenom 
stanju poduzimati mjere za otklanjanje komunalnog nereda i oštećenja objekata. 

2. Suradnja s ovlaštenim predstavnicima suvlasnika u stambenim zgradama i njihovo 
animiranje za pomoć u dojavama o komunalnom neredu u najbližoj okolici njihovih 
objekata. Najmanje jednom u tijeku godine  organizirati susret ovlaštenih 
predstavnika stambenih zgrada s članovima Vijeća MO. 

3. Praćenje i ocjena stanja realizacije Programa Vijeća  u tekućoj  godini, kao i  
nerealiziranih Programa iz prethodnih godina. 

4. Utvrñivanje postojećih divljih deponija s podacima o lokaciji, veličini deponija, vrsti 
materijala i mogućnosti čišćenja (mehanizacija ili ručno), te pokretanje inicijative za 
saniranje istih. 

 
      IV. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I   
 SOCIJALNE SKRBI 

 
1. Mjerenje krvnog tlaka u društvenoj prostoriji Mjesnog odbora za grañane, četiri puta 

godišnje. 
2. Mjerenje šećera u krvi u društvenoj prostoriji Mjesnog odbora za grañane, četiri puta 

godišnje. 
3. Predavanja udruga iz područja zdravstva. 
4. Briga za invalide – nadležnim službama uputit će se zahtjevi za postavljanje rampi za 

invalide na frekventnim lokacijama u što većem broju. 
 
      V. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA KULTURE 

 
1. Kulturno-umjetnički program povodom proslave Dana MO Mlaka (detaljno opisan u 

odgovarajućem obrascu i predan na natječaj Odjelu za kulturu). 
2. Prigodni program uz dodjelu nagrada za najljepši balkon i okućnicu, te povodom 

božićnog druženja s grañanima. 
3. Organizacija likovnih izložbi autora i Udruga koje djeluju na području Mlake. 

 
    VI. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA 

I ODRŽIVOG  RAZVOJA 
 

      1.  Akcija “Birajmo najljepši balkon, prozor i okućnicu". Program je detaljno opisan u   
            odgovarajućem obrascu i predan Odjelu za poduzetništvo. 

 
    VII. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA SPORTA I  
 TEHNIČKE KULTURE 
 

1. Održavanje Šahovskog turnira polaznika Škole šaha koju cijele godine u MO Mlaka 
vodi gdin Goran Mufić. Program je detaljno opisan u odgovarajućem obrascu i 
predan Odjelu za sport i tehničku kulturu. 

       2.  Sudjelovanje u sportskim natjecanjima povodom Dana Sv. Vida.  
 
  VIII. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA BRIGE O DJECI,  

OBRAZOVANJU I ODGOJU 
 

1.   Obilježavanje Majčinog dana  i Dana obitelji – izložba najboljih literarnih i likovnih           
      radova, priredba te nagrañivanje najboljih. 
2. Priredba povodom Dana MO Mlaka. 
3. Druženje sa Svetim Nikolom, uz kazališnu predstavu i darivanje djece predškolskog 

uzrasta. 
4. Svi programi će se realizirati u suradnji s OŠ “Podmurvice” i dječjim vrtićem  

"Mlaka". 
 

   IX. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA EKOLOGIJE    
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1. Ekološka akcija čišćenja i ureñenja zelene površine južno od nebodera  ulici F. 
Čandeka 23a i 23b. Program je detaljno opisan u odgovarajućem obrascu i predan 
Odjelu za urbanizam i ekologiju. 

2. U suradnji s "Čistoćom" i Komunalnim redarstvom nastojati što kvalitetnije utjecati 
na ekološku svijest grañana kako bi pravilnim odlaganjem otpada pridonijeli ljepšem 
okolišu u kojem živimo. Povećati broj baja i površina obuhvaćenih Planom  čišćenja, 
te učestalost održavanja javnih površina. 

3. U suradnji s Odjelom za komunalni sustav zatražiti postavljanje što većeg broja 
košarica za otpad, naročito u blizini škola i dječjih igrališta.  

4. U suradnji s Odjelom za poduzetništvo provest će se akcija "Birajmo najljepši 
prozor, balkon i okućnicu". 

 
X. OSTALE AKTIVNOSTI VIJEĆA  U 2010. GODINI 

 
1.  Organizacija proslave Dana MO. 
2.  Suradnja s kontakt policajcem. 
3.  Održavanje sastanaka i suradnja s vijećnikom Gradskog Vijeća s područja MO Mlaka 
     s ciljem bržeg i učinkovitijeg rješavanja problema. 
4.  Organizacija božićnog druženja uz domjenak za osobe starije dobi. 

 
 
AD 3 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog rasporeda sredstava 

komunalne naknade prema kojem MO Mlaka raspolaže s 182.854,00 kn. 
 
AD 4 

       Zaključak:  
•    Nakon rasprave o Studiji mogućnosti izgradnje etažnog parkirališta uz igralište 

Podmurvice jednoglasno je zaključeno sljedeće: 
 
• Vijeće je proučilo Studiju i popratno objašnjenje Odjela za komunalni sustav u kojem 

se navodi da je u sadašnjim okolnostima projekt neprihvatljiv iz razloga 
ekonomičnosti i racionalnosti tj. uložena sredstva ne opravdavaju dobiveni fundus 
parkirnih mjesta. Takoñer je vidljivo da je dio navedenog terena u vlasništvu "Ine" 
što dodatno otežava realizaciju projekta. 

 
• Temeljem navedenog Vijeće je suglasno sa stavom Odjela za komunalni sustav da je 

mogućnost kandidature na razini razvojnih gradskih projekata upitna. 
 

AD 5 

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

Zaključak: 

 
• Planom prioriteta za 2009. godinu predviñeno je postavljanje javne rasvjete u ulici G. 

Duella kod kućnih brojeva 1 do 17. Uvjet za realizaciju navedenog bila je suglasnost 
vlasnika za postavu rasvjetnih tijela na zgradu. Budući su stanari zgrade G. Duella 3 
odbili dati suglasnost, projekt se neće realizirati, jer tehnički uvjeti i odobrena 
materijalna sredstva ne dozvoljavaju drugačije rješenje. U meñuvremenu su se 
stanari zgrade Luki 21 obratili molbom za postavljanje rasvjete u dvorište zgrade. 
Predstavnici Energa su izašli na teren i zaključili da se u ovom slučaju radi o 
privatnom vlasništvu, te nije moguća postava. 
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• Obilaskom terena utvrñeno je da je potrebno osvijetliti juž. prilaz Elektroindustrijskoj 
školi i dio parka Mlaka uz kiosk, a prijedlog ostalih lokacija će Energo dostaviti 
Vijeću MO Mlaka. 

 
• Vijeće prihvaća molbu gñe Smiljane Perković iz ulice Luki 18 za sanaciju rupa koje 

su ostale nakon radova na kanalizaciji na pločniku ispred navedene zgrade. Dopis će 
se proslijediti Rijeka Prometu. 

 
• Vijeće prihvaća molbu gdina Tomića iz ulice B. Blečića 2 za ponovno postavljanje 

prometnog ogledala na križanju s ulicom R. Benčića, koje je postavljeno ovog ljeta, 
ali je otuñeno. Dopis će se proslijediti Rijeka Prometu. 

 
• Vijeće prihvaća molbu gñe Vugrinović iz ulice I. Sušnja 2 koja je tražila premještaj 

vodomjera na lokaciju bližu zgradi, ali to još nije učinjeno. Vijeće će uputiti 
požurnicu u "Vik". 

• Vijeće takoñer prihvaća molbu za suradnju s kontakt policajcem, kao i za 
postavljanje sandučića povjerenja. Navedeni zahtjevi će se proslijediti u MUP. 

 
AD 6 
 
      Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća prijedlog gñe Elene Dorčić-Spatola da se zahvalnicom nagradi 
studentica koja se tijekom godine angažirala i samostalno očistila velik dio krupnog 
otpada na zelenoj površini južno od ulice Luki. Zahvalnica će se uručiti prvom 
prigodnom prilikom.  

 
• Vijeće prihvaća informaciju o obilježavanju tjedna europske lokalne demokracije, 

povodom kojeg će se u četvrtak 15. listopada od 18 do 19 sati u svim mjesnim 
odborima Grada Rijeke organizirati dežurstva, kako bi vijećnici mogli informirati 
grañane o svom radu i odgovarati na eventualna pitanja. 

 
• Vijeće je suglasno da predstavnici Komore sanitarnih inženjera i tehničara održe 

21.10.2009. godine u dvorani MO Mlaka predavanje na temu "Unapreñenje 
zdravstvene sigurnosti hrane u domaćinstvima grada Rijeke u vremenu od 18 do 20 
sati. 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 


