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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  14.04.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 59. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

59. sjednica VMO Mlaka održana je  14.04.2010. (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 58. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o Ekološkoj akciji čišćenja okoliša nebodera u ulici F. Čandeka 23a i b 
2. Rasprava o realizaciji programa "Dani mjesnog odbora". 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Mlaka gdin Damir Cindrić informirao je Vijeće o Ekološkoj akciji čišćenja 
okoliša nebodera u ulici Franje Čandeka 23 a i b koja je održana u subotu 10. travnja 2010. 
godine u vremenu od 8 do 14h. Odazvalo se 13 grañana. Akciju su pomogli OGU za komunalni 
sustav koji je osigurao 2 baje, OGU za urbanizam i ekologiju koji je osigurao rukavice, topli 
obrok i piće, TC "Andrea", te Vijeće MO Mlaka donacijom bezalkoholnih napitaka. 
Zelena površina je očišćena od velikih količina raznog smeća, porezano je suho granje i žbunje, 
a na očišćenu površinu posañene su sadnice divljeg irisa. 
Sudionici akcije su pohvalili organizaciju akcije, koja je dobrodošla našem MO u cilju 
senzibiliziranja grañana na problem devastacije i zagañenja okoliša i poduzimanju mjera na 
očuvanju ovog prostora od daljnje devastacije.  
Značaj promoviranja ove akcije je u poruci da treba čuvati ljepotu prirodnog okruženja u  
kojem živimo, mala grupa volontera može učiniti nešto, a svi zajedno možemo učiniti mnogo.  
 
Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o Ekološkoj akciji. 
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AD 2 
 
Dan MO Mlaka tradicionalno se obilježava svečanom sjednicom 03. svibnja, a u tjednu koji 
prethodi organiziraju se razne prigodne manifestacije za grañane.  
Potrebno je kontaktirati sudionike programa, potvrditi dogovorene termine, te zadužene osobe. 
Takoñer je potrebno sastaviti listu uzvanika. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Program "Dani MO Mlaka": 

-      27.04. (utorak) u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa u vremenu od 10 do    
                      12 sati organizirat će se akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi 
-          27.04. (utorak) u 18h tradicionalni Turnir u šahu za kadete i kadetkinje pod  
                       vodstvom gdina Gorana Mufića 
-      29.04. (četvrtak) u 18h otvorenje fotografija izložbe Planinarskog društva "Duga" 
-          30.04. (petak) u 18h predavanje udruge "Pacijent danas" 
-      03.05. (ponedjeljak) Svečana sjednica – Dan MO Mlaka uz kulturno-umjetnički  
                      program u kojem sudjeluju učenici OŠ "Podmurvice" 

• Sastavljena je lista uzvanika, tajnica će izraditi i poslati pozivnice. 
• Tajnica će izraditi zahvalnice, koje će se uručiti sudionicima u programima VMO 

Mlaka na Svečanoj sjednici. 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Damir Cindrić informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za ograničenjem brzine 

kretanja teških teretnih vozila u ulici M. Barača na 30 km/h. U objašnjenju se navodi 
da tehnički elementi ceste u potpunosti zadovoljavaju sigurno odvijanje prometa 
brzinom do 50 km/h, što je u ovom slučaju maksimalno dozvoljena brzina kretanja, s 
obzirom da se radi o cesti u naselju. 

• Kopija dopisa uputiti će se gdinu Seadu Mahmutoviću, koji je tražio navedeno 
ograničenje brzine. 

 
 
AD 4 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


