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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  03.05.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 60. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

60. svečana sjednica VMO Mlaka održana je  03.05.2010. (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 
- uzvanici i grañani  
 
Predsjednik VMO Mlaka gdin Damir Cindrić otvorio je Svečanu sjednicu i pozdravio sve prisutne 
uzvanike i goste, te se prigodnim govorom osvrnuo na značaj Dana MO Mlaka, kao i Dana 
osloboñenja Rijeke. Budući je ovo posljednja sjednica, upoznao je prisutne s aktivnostima koje je 
Vijeće u ovom sazivu provodilo tijekom svog mandata. Posebno se zahvalio svim volonterima koji 
su svojim radom doprinijeli uspješnosti rada MO Mlaka, te im uručio zahvalnice. Takoñer je pozvao 
sve zainteresirane da se svojim prijedlozima aktivno uključe u daljnji rad Vijeća. 
 
Uslijedio je kulturno-umjetnički program u kojem su sudjelovali učenici OŠ "Podmurvice". Svojim 
recitacijama i pjesmama oduševili su sve prisutne. Uz pjesmu i šalu, pokazali su svoj zabavljački 
talent, ali i zadivili prisutne poznavanjem povijesti Rijeke. Na kraju priredbe svi su im se pridružili i 
zajedno otpjevali pjesmu  "Najdraža Rijeko". 
 
Uslijedio je domjenak i ugodno druženje koje je potrajalo do 22 sata. 
 

Program "Dani MO Mlaka" 
 

• 27.04. u suradnji s gradskim društvom Crvenog križa u vremenu od 10 do 12 sati 
provedena je besplatna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi. Odazvalo se 40 – tak 
grañana raznih starosnih skupina. 

• 27.04. održan je tradicionalni Šahovski turnir za kadete i kadetkinje pod vodstvom 
gdina Gorana Mufića.  23 dječaka i djevojčica odigralo je 7 kola. Pobjednik Turnira sa 
svih sedam pobjeda je Ivan Čamber (7 bodova), 2. mjesto osvojio je Nikola 
Samardžić (6 bodova), a 3. mjesto Teo Tomulić (5 bodova).  

• 29.04. otvorena je izložba fotografija Planinarskog društva "Duga" s pohoda po 
"Riječkim šetnicama". 

• 30.04. udruga "Pacijent danas" održala je predavanje i demonstraciju proizvoda s 
ciljem informiranja o važnosti očuvanja zdravlja putem zdravije prehrane i uporabe 
dodataka u prehrani u cilju prevencije i poboljšanja stanja kroničnih bolesti, te 
sprječavanja njihova nastanka. 

• 03.05. održana je Svečana sjednica VMO Mlaka . 
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Sjednica je završila u 22:00 sata. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Damir Cindrić 
                               


