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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  24.02.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 57. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

57. sjednica VMO Mlaka održana je  24.02.2010. (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. 
 
Usvajanje zapisnika s 56. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Financijskog plana za 2010. godinu. 
2. Izrada i usvajanje Plana aktivnosti za 2010. godinu. 
3. Programske aktivnosti MO Mlaka za 2010. godinu. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2010. godinu. Prihodi i 
rashodi su napravljeni na osnovu usvojenog Programa rada za 2010. godinu. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je donijet i usvojen Plan aktivnosti za 2010. godinu koji 

se temelji na usvojenim programima i Financijskom planu za 2010. godinu. 
 
AD 3 
 
Povjerenstvo za ocjenu programa vijeća mjesnih odbora koji se financiraju putem Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu izvršilo je ocjenjivanje programa temeljem utvrñenih kriterija. 
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Zaključak: 
• Vijeću MO Mlaka odobreno je traženih 20.000,00 kn za financiranje 5 programa (Dan 

MO, Majčin dan i Dan obitelji, Doček Svetog Nikole, Ususret Božiću i Likovna 
radionica), te sufinanciranje 2 programa (Šahovski turnir, Izbor najljepšeg balkona, 
okućnice i prozora). 

• Vijeće prihvaća sugestije povjerenstva da bi prilikom organizacije programa Svetog 
Nikole trebalo uključiti barem 3 roditelja. 

• Vijeće takoñer prihvaća prijedlog ograničenja iznosa reprezentacije na 40% od 
ukupnih sredstava po pojedinom programu (osim kod programa Svetog Nikole). 

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Gdin Danijel Lisac iz tvrtke "Puratos Konding" iz Krešimirove 58 nije zadovoljan 

negativnim odgovorom VMO Mlaka na njegov zahtjev za označavanje parkirnog 
mjesta na navedenoj adresi. Vijeće i dalje smatra da je zahtjev neosnovan,  jer se na 
spomenutoj lokaciji nalazi prometni znak zabrane parkiranja (osim za dostavu).   

• Vijeće prihvaća na znanje dopis koji je Odjel za komunalni sustav proslijedio Rijeka 
Prometu – zahtjev za postavljanje zaštitnih rešetki na kanale za oborinske vode u 
ulici Podmurvice. 

• Vijeće prihvaća na znanje negativan odgovor Energa na zahtjev Dječjeg vrtića 
"Mlaka" za postavljanje rasvjetnog tijela kojim bi se osvijetlile stepenice u krugu 
vrtića, jer se ne radi o javnoj površini. 

• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za označavanje 
autobusne stanice na početku ulice M. Barača. 

• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev za 
orezivanje kestena u ulici Podmurvice kod k. br. 72.  Uklonit će se cijelo drvo, jer 
potkopava temelje zida i zaklanja javnu rasvjetu. Takoñer će izvršiti traženo 
orezivanje kestena u ulici Luki kod k. br. 10. 

• Vijeće prihvaća pozitivan odgovor Odjela za komunalni sustav na zahtjev za 
sanacijom pokosa iza nebodera V. P. Širole 12 – dat je nalog izvoñaču za 
postavljanje zaštitne metalne mreže. 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis koji je Odjel za komunalni sustav proslijedio Rijeka 
Prometu – zahtjev za čišćenje šahti južno od zgrade Podpinjol 31a. 

 
AD 5 
 
Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Damir Cindrić 
 
 
 
 

         
                                                  


