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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  17.02.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 37. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
37. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 17.02.2009. (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 
• Marina Stamenković, referent za mjesnu samoupravu 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Vito Dundovich, član VMO 
• Ivan Jurković, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice VMO 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

• Zapisnik s 36. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2 

 
• Predsjednik VMO gosp. Igor Sušić je pozdravio nazočne Vijećnike i   otvorio 37. sjednicu 

Vijeća MO Brajda-Dolac.   
• Tajnica je izvijestila nazočne o pristiglim dopisima: 

- Dopis od OGU za komunalni sustav, Direkcije za komunalno redarstvo u kojem izvješćuju  
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VMO Brajda-Dolac o uklanjanju vozila bez registarskih tablica   u ulici Pomerio ispred 
kućnog broja 22  dana 20.01.2009. godine.          
- Dopis Rijeka prometa d.d. na znanje MO Brajda-Dolac u svezi postavljanja demontažnih              
stupića na ulazu u buduće dječje igralište u Ulici F. la Guardia 5. 
- Dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti upućen Gimnaziji Andrije Mohorovičića a na znanje MO Brajda-Dolac  u kojem 
izvješćuju u svezi dopisa u kojem se traži postavljanje klupa po sredini proširenog pločnika  
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti zbog ograničenih sredstava s kojima raspolaže 
trenutno nije u mogućnosti ispuniti zahtjev, te ih upućuje da se obrate MO Brajda-Dolac 
kako bi se razmotrila mogućnost realizacije sredstvima prioriteta mjesnog odbora.   

            - Obavijest Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcije, plana, razvoja i izgradnje  
      da se trgovačkom društvu "Hausler" d.o.o. Viškovo k.br.63 b odobrava prekop u dužini od  
      L =5,0 m, nogostupa u Ul.F.la Guardia kod k.br.8a, u svrhu izvoñenja radova na zamjeni 
      kanalizacijskog priključka.    
 
• Gña. Gordana Šopić je izvijestila nazočne Vijećnike da na parkiralištu u bivšoj Autotrans 

garaži nema dovoljno javne rasvjete te je predložila da se uputi dopis nadležnim 
institucijama u svezi pojačane rasvjete s obzirom da  garaža tijekom noći nije  dovoljno 
osvijetljena. 

       Vijećnici  su suglasni sa prijedlogom gñe. Gordane Šopić. 
        
       Zaključak: Tajnica će poslati dopis nadležnim institucijama.  
 
• Gosp. Zoran Kolanović je izvijestio nazočne da u prolazu kod Kapucinske crkve kad se 

održavao Svjetski dan bolesnika prolaz i stepenice nisu bile osvijetljene.  
 

      Zaključak: Tajnica će nazvati službu javne rasvjete       
 
• Gosp. Zoran Kolanović je izvijestio Vijećnike da je Ulica Slaviše Vajnera Čiče dosta prljava 

te da bi o tome trebalo izvijestiti Čistoću d.o.o.. 
 
Zaključak:  Tajnica će o tome izvijestiti djelatnike Čistoće d.o.o. .  
 

• Gosp. Zoran Kolanović je izvijestio Vijećnike da je u Zadarskoj ulici jedna rupa na cesti  te 
bi o tome trebalo izvijestiti komunalne redare.  
 

      Zaključak:  Tajnica će slikati nastalu situaciju i o tome izvijestiti komunalne redare. 
   
         

AD 3 

 
• Tajnica je izvijestila nazočne Vijećnike o prijedlogu Udruge za razvoj ekologije i energetike 

za održavanje predavanja za sve korisnike energenata široke potrošnje u domaćinstvu. 
Zajedno s njima na predavanjima bi bili i UDRUGA STANARA-SUVLASNIKA STEMBENIH 
ZGRADA koji bi mogli prezentirati Pravilnik o raspodjeli i obračunu troškova za isporučenu 
toplinsku energiju.  

 
• Zaključak: nazočni Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog i suglasni su da se takva 

edukativna predavanja održe.  
 

• Tajnica je izvijestila  nazočne Vijećnike   da je raspisan javni natječaj za prijavu projekta iz 
"Riječkog programa lokalnog partnerstva". 

 
• Na 37. sjednici Vijeća MO Brajda-Dolac usvojen je Plan aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac 

za 2009. godinu – prilog zapisnika. 
 

• Na 37. sjednici Vijeća MO Brajda – Dolac usvojen je  financijski  plan MO Brajda-Dolac koji 
se temelji na već ranije usvojenim programima rada za 2009. godinu i na  novom načinu 
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financiranja  mjesnih odbora od 01. siječnja 2009. g.  
 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 

                                                  


