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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-01/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  09.06.2009. 
                                    
 
 
 

 
ZAPISNIK 

SA 41. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

41. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 09.06.2009. (utorak) s početkom u 18,00 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, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 
- 

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

 
Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 40. sjednice VMO 
2. Dani Mjesnog Brajda-Dolac  
3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

 Zapisnik s 40. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2 

Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac  je usvojilo  program za dane MO Brajda-Dolac 
koji će se održati od 15. lipnja do 18. lipnja 2009. god. 
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 Program dana MO Brajda Dolac: 
 

   Ponedjeljak    
   15.06.2009.              OTVARANJE IZLOŽBE UZ PRIGODAN PROGRAM     
   17,00  sati                Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
 
 
      Utorak 
   16.06.2009.              PREDAVANJE:  IVAN LESINGER – KULTURA ŽIVLJENJA  
    18,30 sati                Tema:  HRANA  SUVREMENOG ČOVJEKA 
                                    Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
 
    
       Srijeda 
   17.06.2009.             BESPLATNO MJERENJE KRVNOG TLAKA I ŠEĆERA U KRVI 
 od 9,00 – 11,00         Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26   
 
 
       Srijeda               

       17.06.2009.           PREDAVANJE:   IVAN LESINGER – KULTURA ŽIVLJENJA  
     17,00 sati             Tema:  LJEKOVITOST GLJIVA 
                                  Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
 
 
      Četvrtak            
    18.06.2009.          SPORTSKI PROGRAM 
     16,00 sati            TURNIR U BRIŠKULI I TREŠETI  
                                 Podjela nagrada za osvojena mjesta u sportskim natjecanjima 
                                 Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26                                  
 
 

 
 

 
AD 3 

 Tajnica je izvijestila  nazočne Vijećnike o pristiglim dopisima: 
Izvješće o poduzetim mjerama  Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcije za 
komunalno redarstvo kojem izvješćuju VMO Brajda-Dolac da su u svezi sa zaključcima 
Vijeća Mjesnog odbora sa sjednice održane dana  27. svibnja 2009. godine na kojoj je 
prisustvovao i ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo g. Zdenko Pleše i na kojoj su od 
strane Odjela preuzete određene obveze te izvješćuju o poduzetim radnjama: 
 

1. Studenskom centru Rijeka, restoranu Index upućen je dopis kojim je zatraženo da  
tetrapak ambalažu  koju odlažu u pres kontejner prije odlaganja ambalažu isperu i takvu  
odlože u kontejner kako bi se spriječilo istjecanje sokova, mlijeka i drugih sadržaja na 
javnu površinu te da bi se spriječila imisija neugodnih mirisa na okoliš. Od Komunalnog 
društva "Čistoća" d.o.o. zatraženo je da pražnjenje pres kontejnera vrše redovito u 
okviru predviđenog programa kao i da  redovito čiste javnu površinu. 

 
2. Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija naloženo je da izvrše pregled i čišćenje 

šahti za odvodnju oborinskih voda u Ulici Blaža Polića i Tržnice Brajda i da ih prema 
utvrđenom stanju očiste  te da pregled i čišćenje šahti vrše pojačano i to jednom 
mjesečno. 

 
3. Komunalni redar izvršio je očevid u pogledu postavljanja dva barska stolića sa 

stolicama ispred objekta "Milman" te izvješćuju da je Gradu Rijeci od strane vlasnika 
podnesen zahtjev za postavu navedenih stolića te da će Grad Rijeka navedeni zahtjev 
razmotriti nakon čega će Vijeće Mjesnog odbora biti izviješten o pogledu navedenog 
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problema. 
 

4. U pogledu načina pranja prostora Tržnice Brajda nakon završetka radnog vremena 
tržnice navedene primjedbe primila je k znanju direktorica Tržnice d.d. koja je bila 
prisutna na sastanku te da će se u tom pogledu  problemi riješiti. 

 
5. Komunalno društvo Čistoća" ovim se putem umoljava da razmotri prijedloge građana da 

se u ulici Blaža Polića ili nedaleko prostora Tržnice Brajda postavi Eko otok za 
selektivno prikupljanje kućnog otpada. 

 
6. U pogledu problema vezanih za prodaju rabljenih stvari od strane određenog broja 

građa. (tkzv."Buvljak") obavještavaju Vijeće MO Brajda-Dolac da komunalno redarstvo 
u suradnji sa djelatnicima policije vrši pojačani nadzor kojim se navedeni problemi 
nastoje održati u prihvatljivim okvirima te da Grad Rijeka i dalje razmatra mogućnost 
druge lokacije. 

 
           

 
 Dopis Rijeka prometa d.d. u kojem izvješćuju Vijeće MO Brajda-Dolac da su zahtjev 

Vijeća za postavljanje prometnog znaka na cesti  u ulici Pomerio br. 27 proslijedili 
Županijskoj upravi za ceste.  

 
 Dopis Stambene zgrade Ciottina 6 u kojem se stanari obraćaju Vijeću MO Brajda-Dolac u 

svezi noćne rasvjete. U dopisu se  navodi da se vrati  štanga na kojoj je bila rasvjeta za 
rasvjetljavanje  prostora kuće Ciottina 6 a i Uski prolaz te parkirnog prostora.  Štanga 
drvena postoji na malom cvjetnom prostoru na kojoj je bilo rasvjetno tijelo te se stanari 
pitaju iz kojih je razloga premještena na kantun kuće te je ovaj dio prostora ostao u 
punom mraku.  Ovlaštena osoba zgrade navodi da je prostor koji se nalazi u  mraku već 
nekoliko godina okupljalište drogeraša, alkoholičara i dr. te da je to mjesto postalo 
nemoguće za živjeti. 

 
Zaključak: Vijeće Mjesnog odbora je  suglasno da se pošalje dopis Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav n/r gđe. Irene Miličević da se napravi uvid u nastalu situaciju 
i postavi rasvjeta.  

 
 

 
 Dopis gđe. Mirne Hero  iz ulice Ivana Dežmana 8 u kojem zahtjeva od Mjesnog odbora 

MO Brajda-Dolac da se ukloni jedno invalidno mjesto u ulici  Ivana Dežmana ispred kb.8. 
koje je zatraženo na zahtjev pokojnog Mladena Martinčića i da je nakon smrti  njegov 
auto prodan a invalidsko mjesto nije izmaknuto. Nakon razgovora s Rijeka prometom d.d. 
gđa. Mirna Hero navodi da  zahtjev za micanje parkirnog mjesta za invalide može 
podnijeti samo Mjesni odbor te moli da se to što prije učini.  

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je suglasno da se dopis uputi Rijeka prometu na 
rješavanje s obzirom da Vijeće MO Brajda-Dolac ne  daje suglasnost za invalidna mjesta 
niti je u mogućnosti da ta mjesta briše već je za to zadužen Rijeka Promet d.d.  
 

 Predsjednik Vijeća MO Brajda-Dolac g. Igor Sušić je predložio  da se rasvjeta okrene 
prema ulici kod kina Croatia,  Studenskoj ulici kod parka i u Krešimirovoj 12, a u svezi 
zahtjeva nekoliko građana da te ulice trebaju biti osvijetljene. 

 
 G. Zoran Kolanović je izvijestio da se park  u Studenskoj ulici ne čisti  redovito te je dosta  

prljav i zapušten  a tijekom noći  nema dovoljno rasvjete. 
 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je suglasno da se dopis uputi Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav. 
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 Predsjednik VMO g. Igor Sušić je predložio da se uputi dopis Rijeka prometu d.d. da se 
označi pješački prijelaz  ispred pilomat stupića. 
 
Zaključak: Vijeće MO je suglasno sa prijedlogom  predsjednika.  
 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (4) stranice. 
 

Zapisničar- referent za mjesnu 
samoupravu Marina Stamenković          
            

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 

                                                  


