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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.10.2009. 
                                    

 
   

ZAPISNIK 
S 53. SJEDNICE VMO MLAKA 

 
53. sjednica VMO Mlaka održana je 28.10.2009. (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 52. sjednice VMO Mlaka. 
2. Rasprava i usvajanje prioriteta za 2010. godinu. 
3. Izvješće s dodjele nagrada Turističke zajednice grada Rijeke. 
4. Izvješće s predavanja o zdravstvenoj sigurnosti hrane. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Informacija o poduzetim aktivnostima za realizaciju Programa „Doček Svetog Nikole“. 
7. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
AD 1 

Usvajanje zapisnika s 52. sjednice VMO Mlaka: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

AD 2 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesen konačni prijedlog prioriteta MO Mlaka za 

2010. godinu: 
15 MO MLAKA MO 183.000,00 
1. Proširenje rasvjete uz park Mlaka prema Vukovarskoj ulici EN 8.000,00 
2. Sanacija zida u ulici Luki kod kućnog broja 5 RP 10.000,00 
3. Sanacija nogostupa u Ulici Luki izmeñu kućnih brojeva 5 i 11, 19 i 21, te 

kod kućnog broja 14 
RP 35.000,00 

4. Sanacija kolnika u Ulici Luki kod kućnih brojeva 5 i 11, izmeñu kućnih 
brojeva 21 i 66, te kod kućnog broja 22 

RP 40.000,00 

5. Proširenje javne rasvjete u parku Crvenog križa EN 41.000,00 
6. Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka EN 49.000,00 
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AD 3 
 
Vijeće je upoznato s Izvješćem o dodjeli nagrada TZ grada Rijeke, te ga jednoglasno prihvaća. 
 

Zaključak: 
 
• 15.10.2009. u hotelu "Neboder" održana je svečana dodjela nagrada sudionicima 

projekta "Volim Hrvatsku - Volim Rijeku" koju je organizirala Turistička zajednica 
grada Rijeke pod sloganom "Više cvijeća – manje smeća". 

• MO Mlaka je dobio priznanje za provedbu akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon 
i prozor", a najuspješnijim sudionicima uručene su zahvalnice.  

• Kandidat iz MO Mlaka – OŠ "Podmurvice" dobila je priznanje i nagradu za doprinos 
vizualnom identitetu grada. 

 
AD 4 

Vijeće je upoznato s Izvješćem o predavanju o zdravstvenoj sigurnosti hrane, te ga  jednoglasno 
prihvaća. 
 

Zaključak: 
 
• 21.10.2009. u suradnji s Hrvatskom udrugom za sanitarno inženjerstvo –  Komore    

sanitarnih inženjera i tehničara u dvorani MO Mlaka održano je predavanje 
"Unapreñenje zdravstvene sigurnosti hrane u domaćinstvima grada  Rijeke" 

• Tematske cjeline: 
-  Bolesti koje se prenose hranom. 

      -  Ispravna priprema hrane – jamstvo sigurnosti. 
      -  Važnost adekvatnih uvjeta čuvanja sirovih namirnica pripremljene hrane. 

 
AD 5 

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

Zaključak: 

 
• Vijeće prihvaća prijedloge gdina Dragutina Putaka, te će učiniti sljedeće: 
• problem uzurpacije zelene površine na spoju ulica R. Picovicha i F. Čandeka gdje su 

nesavjesni grañani djelomično posjekli i betonirali zelenilo kako bi si osigurali 2 
parkirna mjesta proslijedit će komunalnom redaru 

• problem rušenja zida u gradskom vlasništvu prilikom izgradnje garaže ispred zgrade 
F. Čandeka 23 proslijedit će se komunalnom redaru 

• problem nedostatka košarica za smeće na dječjim igralištima riješit će se 
upućivanjem požurnice Odjelu za komunalni sustav 

• takoñer će se zatražiti postavljanje vrećica "beloo" za kućne ljubimce na područje 
južno od parkirališta F. Čandeka 23 b. 

 
• Vijeće prihvaća Vijeće prihvaća inicijativu prof. Irene Grubiša iz Elektrotehničke i 

industrijske škole koja s grupom grañana i učenika s područja Mlake priprema 
projekt  "Vratimo park", kojim bi se uredio prostor izmeñu Elektroindustrijske i 
obrtničke škole i Zvonimirove ulice. Projekt će prijaviti na natječaj u okviru Riječkog 
programa lokalnog partnerstva. Na oglasnoj ploči MO Mlaka postavljen je i  opisan 
projekt uz pripadajuće fotografije sadašnjeg stanja, a prikupljali su se i potpisi 
podrške grañana.  

• Vijeće MO Mlaka takoñer je uputilo pismenu podršku projektu. 
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AD 6 
 
Nakon rasprave o provoñenju Programa „Doček Svetog Nikole“ jednoglasno je donesen sljedeći 
zaključak. 
 
      Zaključak: 
 

• U RI Teatru Kalvarija  6. prosinca 2009. godine s početkom u 11 sati za djecu 
predškolskog uzrasta s područja MO Mlaka koja se prijave za sudjelovanje, održat će 
se predstava "Zubić vila", a nakon toga će Sveti Nikola podijeliti poklone. 

• Troškovi predstave iznose 3.075,00 kn, a Vijeće ih je predvidjelo Financijskim 
planom za ovu godinu, roditelji sudjeluju učešćem od 20,00 kn po djetetu. 

• Zamjenica predsjednika gña Elena Dorčić-Spatola kontaktirala je prošlogodišnje   
sponzore, kao i neke nove.  

• Članovi vijeća odlučili su sudjelovati iznosom od 100,00 kn. 
• Gdin Damir Konestra će i ove godine besplatno snimati priredbu i podjelu poklona. 
• Vijeće će u prosincu uputiti molbu za sponzorstvo u 2010. godini Erste banci (jer je 

za ovu godinu prekasno). 
• Vijeće je većinom glasova odbilo prijedlog za skupljanje dobrovoljnih priloga 

grañana izvan prostora mjesnog odbora. 
 
AD 7 

• Gdin Luka Šušić kao član Odbora za mjesnu samoupravu informirao je Vijeće o 
novoj metodi rada koju će Odbor provoditi kako bi se VMO-ima olakšala 
komunikacija s nadležnim službama i ubrzalo rješavanje problema koje ne uspijevaju 
riješiti redovnim putem. Odbor za samoupravu će održavati sjednice zajedno s 
Vijećima mjesnih odbora na njihovim mjesnim područjima (za 3 susjedna MO 
zajedno). Predsjednici će u 10-minutnom izlaganju programski izvijestiti Odbor o 
najbitnijim problemima, nakon čega će se provesti rasprava, a zaključci će se unijeti 
u zapisnik sjednice. Cilj zajedničkih sjednica je poboljšanje komunikacije, te 
ubrzavanje realizacije programa vijeća na način da Odbor izravno kontaktira 
nadležnu osobu ili postavi vijećničko pitanje na aktualnom satu Gradskog vijeća. 

 
• Ravnateljica OŠ "Podmurvice" obratila se vijeću molbom za postavljanje još jednog 

kontejnera za smeće, jer postojeći nisu dostatni za potrebe Škole i okolnih stanara. 
Budući da je u ulici Luki jedan kontejner višak, uputit će se dopis "Čistoći" – 
tehničkoj službi i zatražiti njegov premještaj. 

 
• Prihvaća se prijedlog gñe Elene Dorčić-Spatola da se zatraži postavljanje zaštitnih 

rešetki s obje strane ulice Podmurvice na potezu od Dječjeg vrtića "Mlaka" do 
Osnovne škole "Podmurvice". Na krajevima ulice su udubljenja za protok oborinske 
vode, koja su opasna za pješake naročito u noćnim satima koji sklanjajući se od 
automobila upadaju u kanal. 

 
• Takoñer je potrebno od Rijeka Prometa zatražiti postavljanje prometnog ogledala na 

izlaz ulice Luki u Zvonimirovu, jer je zbog parkiranih automobila otežano sigurno 
uključivanje u promet.  

 
 
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 
 


