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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-16/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  25.11.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 54. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

54. sjednica VMO Mlaka održana je 25.11.2009. (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 53. sjednice VMO Mlaka. 
2. Informacija o upisnim područjima osnovnih škola. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Usvajanje zapisnika s 53. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća informaciju Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo o prijedlozima 
upisnih područja osnovnih škola s popisom svih ulica i brojeva na   području grada.  

 
• Prema prvom radnom prijedlogu djeca s područja MO Mlaka pohañat će sljedeće 

osnovne škole: 
 

      OŠ "Podmurvice" 
      Branka Blečića, Franje Čandeka (neparni brojevi od 1 do 13 i parni od 34 do 60), Luki 
      Milutina Barača, Podmurvice, Podpinjol, Rikarda Benčića, V.P. Širole, Zvonimirova  
      (parni  brojevi od 2 do 20a) i Ivana Sušnja 
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      OŠ "Turnić" 
      Franje Čandeka (neparni brojevi od 7 do 31b), G. Duella, Eugena Kovačića,   Remigia 
      Picovicha i Zvonimirova 22. 

 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañanima i 
dopisima primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 

 
• Vijeće ne prihvaća prijedlog ovlaštenog predstavnika zgrade G. Duella 6 gdina 

Nenada Jašeka za preregulaciju prometa ulice B. Blečića na način da postane 
jednosmjerna. Ulica pripada MO Podmurvice, pa je prijedlog potrebno uputiti Vijeću 
navedenog mjesnog odbora. 

 
• Vijeće prihvaća odgovor 2. policijske postaje da za sad za područje Mlake ne postoji 

kontakt policajac. Nakon raspisivanja tečaja u Zagrebu, te obučavanja djelatnika 
zaposlit će se kontakt policajac za područje Mlake. 

 
• Vijeće prihvaća odgovor Energa u kojem se navodi da se zbog odustajanja stanara iz 

zgrade G. Duella 5, neće izvršiti planirano osvjetljavanje prolaza u ulici G. Duella od 
brojeva 1 do 17. Zamjenske lokacije po prioritetima za 2009. godinu su: 
-  Podmurvice 8 (ulaz u park "Mlaka" iza OŠ "Podmurvice") 

      -  Luki kod k. br. 62 (prilazni put Elektrotehničkoj školi). 
 
• Vijeće prihvaća odgovor "VIK"-a na požurnicu u kojoj se tražilo očitovanje o statusu 

izgradnje vodovodnog ogranka u ulici I. Sušnja 2. Rješenje vodoopskrbe objekata u 
ulici I. Sušnja treba tražiti kroz uvrštenje ovih ogranaka u Program gradnje objekata i 
ureñaja komunalne infrastrukture Grada Rijeke. Sukladno navedenom, Vijeće će 
zahtjev proslijediti Odjelu za komunalni sustav. 

   
AD 4 
 
      Zaključak: 
 

• Gdin Luka Šušić upozorio je Vijeće na promjenu vlasničke strukture i namjene 
noćnog kluba u ulici Luki.  Prema informacijama iz medija, klub će se zvati "Gruw", 
te održavati koncerte i slične sadržaje za mlañu populaciju. Budući da mjesni odbor 
ne može odlučivati o namjeni i radnom vremenu objekata na svom području, 
zaključeno je da će se pratiti situacija, tj. razina buke i utjecaj na okolno 
stanovništvo. U slučaju negodovanja grañana zbog buke u noćnim satima, Vijeće će 
reagirati  svim raspoloživim sredstvima, kao i prijašnjih godina.  

 
• Gña Elena Dorčić-Spatola tražila je mišljenje vijećnika o akciji "Novog lista" pod 

nazivom "šćeto-neto", koja se već neko vrijeme organizira po mjesnim odborima. 
Novinari pozivaju grañane u prostoriju MO, koji im postavljaju pitanja i iznose 
komentare o problematici. Nakon rasprave Vijeće je donijelo zaključak da ovakav 
način komunikacije nije potreban, jer se grañani svakodnevno mogu obratiti Vijeću, 
koje zatim na svojim sjednicama o tome raspravlja, te donosi odluke. U slučaju 
nemogućnosti realizacije, ili dugotrajnog postupka rješenja, problem će se nastojati 
riješiti putem Odbora za mjesnu samoupravu, koji će na sebe preuzeti brigu za 
dobijanje odgovora od nadležnih osoba.  Takoñer je zaključeno da se prema Zakonu 
o javnom informiranju novinari pismenim putem trebaju obratiti Vijeću i najaviti 
dogañaj, nakon čega će im Vijeće dostaviti svoje mišljenje. 
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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 
 
 
 
 


