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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/09-01/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  21.01.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 

SA 36. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

36. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 20.01.2009. (utorak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 

Sjednici su bili nazočni: 
• Igor Sušić, predsjednik VMO 
• Zoran Kolanović, zamjenik predsjednika VMO 
• Gordana Šopić, članica VMO 
• Vito Dundovich, član VMO 
• Ivan Jurković, član VMO 
• Marina Stamenković,  tajnica VMO 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice VMO 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

• Zapisnik s 35. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2 

 

• Predsjednik VMO gosp. Igor Sušić je otvorio  prvu sjednicu u  2009. godini te je pozdravio 
nazočne Vijećnike.  
Na 36. sjednici tajnica je  upoznala  Vijećnike sa Izvještajem  o radu Vijeća  MO Brajda-
Dolac u vremenu od 2005. do 2009. godine.  
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Program VMO Brajda-Dolac za 2009. godinu u iznosu od 19.900,00 kn usvojen je u cijelosti 
od strane Povjerenstva za ocjenu programa.  
Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac suglasno  je sa napisanim  Izvješćem  o radu MO 
Brajda-Dolac za razdoblje od 01. siječnja  do 31.prosinca 2008. godine. 

        
• Tajnica je upoznala nazočne o pristiglim dopisima: 

- dopis od OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i izgradnje u svezi postave 
stupića u Manzonijevoj ulici kojem izvješćuju VMO Brajda-Dolac da se ne  prihvaća  
prijedlog za postavu stupića na predmetnoj lokaciji.  
- dopis od OGU za komunalni sustav Direkcije za komunalno redarstvo u svezi nezakonite 
prodaje i izlaganje stare robe na lokaciji Blaža Polića (tržnica) u kojem izvješćuju VMO 
Brajda-Dolac da će Grad Rijeka i nadalje raditi na pronalaženju odgovarajućih prostora za 
prodaju, ali i na održavanju reda u Ulici Blaža Polića u suradnju sa VMO Brajda-Dolac. 
- dopis od  RH Ured državne uprave u PGŽ Službe za društvene djelatnosti Odsjek 
sanitarne inspekcije u kojem dostavljaju na znanje MO Brajda-Dolac predmet – odgovor na 
podnesak gñi. Zobić Rozinki koja je uputila dopis u svezi buke u Ulici Kružnoj 8  od strane 
kluba PALACH i  EL RIO. 

• Tajnica je izvijestila nazočne da je poslala Zamolbu Direkciji za komunalno redarstvo  da 
interveniraju u svezi   parkiranog automobila koji je parkiran već tri mjeseca ispred ulaznih 
vratiju u ulici Pomerio 22, a na zamolbu stanara Pomerio 22.   

 
AD 3 

 
• Gosp. Vito Dundovich je izjavio da je na cesti kod ulazu u Stranački dom šahta okrenuta na 

drugu stranu  te bi o tome trebalo pismeno izvijestiti komunalno redarstvo. Tajnica će slikati 
šahtu  i poslati dopis Odjelu za komunalno redarstvo. 

• Predsjednik VMO gosp. Igor Sušić je izjavio da nakon svih intervencija koje nisu urodile 
plodom a na zamolbu stanara Blaža Polića u svezi Buvljaka i nepropisnog parkiranja u istoj 
ulici uputi dopis Gradonačelniku Grada Rijeke, gosp. Vojku Obersnelu, gñi. Ireni Miličević 
pročelnici Odjela za komunalni sustav i sanitarnoj inspekciji.  

• Tajnica će slikati nered na  tržnici u Ulici Blaža Polića i nepropisno parkirane automobile i 
poslati dopise.  

• Gosp. Ivan Jurković   je izjavio da u ulici Fiorello la Guardia 9 kod Belog kamika otvorena 
šahta iz koje izlaze fekalije te da o tome  treba izvijestiti komunalne redare. Izvijestio je 
vijećnike da se prolaz Beli kamik ne čisti te da o tome treba izvijestiti KD Čistoću. 
Tajnica će uputiti dopis Odjelu za komunalno redarstvo da izvrše uvid u nastalu situaciju, a 
KD Čistoći dopis u svezi redovitog čišćenja ulica.    

• Gosp. Vito Dundovich je izvijestio nazočne da u Ulici Zanonova br. 1 ispred caffe bara 
Leono šahta stoji vani te da o tome treba izvijestiti komunalne redare i da se Ulica Kružna 
ne čisti. 

• VMO zahtjeva da se za MO  Brajda-Dolac napravi mapa sa ulicama MO Brajda-Dolac koja 
bi bila postavljena u sali za sastanke 

• Gosp. Zoran Kolanović je izjavio  da je primio veliki broj žalbi grañana u svezi klizavih ploča 
koji su postavljene u  Zagradu  i  predlaže da se dopis uputi Austrogradu d.o.o. kako bi 
otklonili nedostatke a s time zaštitili grañane od ozljeda. Gosp. Kolanović je predložio da se 
postave i rukohvati.  

• Tajnica će uputiti dopis Austrogradu d.o.o.   
  

 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 
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