
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-01/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  01.07.2009. 
                                    
 
 
 

 
ZAPISNIK 

SA 42. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

42. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 01.07.2009. (srijeda) s početkom u 19,00 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 41. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 41. sjednice VMO 
2. Osvrt na dane MO  Brajda-Dolac  
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

 Zapisnik s 41. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 
 
 
 
 

AD 2  
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Predsjednik Vijeća MO Brajda-Dolac i nazočni Vijećnici istaknuli su zadovoljstvo 
održanih događanja za vrijeme Dana Mjesnog odbora Brajda-Dolac. Održana je izložba 
slika  likovne umjetnice gđe. Barbare Katalinić uz prigodan program  a izložba je bila 
otvorena od 15.06. do 18.06.2009. god. Za dane Mjesnog odbora održano je besplatno 
mjerenje tlaka i šećera u krvi i odaziv građana je bio zadovoljavajući. 
Održana su dva predavanja g. Ivana Lesingera na temu Hrana suvremenog čovjeka i 
Ljekovitost gljiva gdje su građani izrazili veliko zadovoljstvo i prijedlog  građana je bio 
da se takva predavanja organiziraju  više put tijekom godine. 
Na završnim danima održano je sportsko natjecanje u briškuli i trešeti u suradnji s 
Boćarskim klubom "Brajda" i odaziv građana je bio velik. 
Održana je i svečana sjednica članova Vijeća MO  sa suradnicima Mjesnog odbora 
Brajda-Dolac. 
Predsjednik i članovi Vijeća održali su prigodan govor tijekom svečane sjednice  gdje su 
iznijeli realizirane komunalne prioritete i probleme s kojima se susreću na terenu te  se 
zahvalili svim poslovnim suradnicima i građanima MO Brajda-Dolac na suradnji sa 
Vijećem MO Brajda-Dolac.    

 
 

AD 3    

 Tajnica je izvijestila  nazočne Vijećnike o pristiglim dopisima: 
 

1. Dopis stanara zgrade iz Ulice Stube Marka Remsa 6 u kojem stanari  navode da zbog 
raslinja i korova koji se oslanjaju na žice od struje grane vise skroz do prozora stanara  
tako da postoji opasnost za život stanara  te zahtijevaju da se navedeni problemi 
stanara ulice Stube Marka Remsa 6 riješe u što kraćem roku  

 
Zaključak: Vijeće Mjesnog odbora je  suglasno da se pošalje dopis Odjelu gradske  
uprave za komunalni sustav i da se u što kraćem roku riješi nastali problemi stanara Ulice 
Stube Marka Remsa 6.  

 
2. Dopis stanara gosp.  Nikole Mataije iz Ulice Pomerio 11, u kojem navodi da je u 

dječjem igralištu Pomerio na kamenom  postolju s tekućom vodom s mehanizmom, 
pritiskom kojeg istječe voda nastao kvar. Kvar na istom automatski ne obustavlja dotok 
vode, a zbog djelomičnog začepljenja odvoda voda slabo otječe. 
U dopisu gosp. Nikola Mataija navodi da na istom igralištu nedostaje tobogan koji bi 
omogućio djeci više zabave.  

 
 
Zaključak: Vijeće Mjesnog odbora je  suglasno da se pošalje dopis Odjelu gradske  
uprave za komunalni sustav i da se u što kraćem roku ukloni kvar na mehanizmu za dotok 
vode.  

 
 

3. Dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav Direkcije plana, razvoja i izgradnje,  
URBROJ: 2170-01-02-10-09-2-NJS od  12.06.2009. god. u kojem izvješćuju VMO 
Brajda-Dolac da su sa djelatnicima TD Rijeka prometa d.d. napravili terenski uvid za 
postavljanje stupića u Ulici Krešimirova 12 c  na zahtjev Vijeća MO Brajda-Dolac  kako 
bi se omogućio pristup vozilima Čistoće za odvoz kućnog otpada. U dopisu navode da 
je situacija u tom dijelu grada takva  da bi se vozila parkirala i uz stupiće, a vozilima 
parkiranim uz stupiće ometao bi se ulaz u Ulicu Beli Kamik, stoga su predložili  i uputili 
dopis KD Čistoći d.d. da se kontejneri s postojeće lokacije izmaknu na dio nogostupa s 
lijeve strane neposredno uz ulaz u Ulicu Beli Kamik.     

 
 

4. Dopis Rijeka prometa d.d., URBROJ: 2845 od 23.06.2009.g. u kojem izvješćuju Vijeće 
MO Brajda-Dolac da su temeljem zahtjeva Vijeća MO  za obnavljanje pješačkog 
prijelaza u Ulici Blaža Polića 2   napravili izvid na terenu gdje je ustanovljena 
opravdanost zahtjeva  i da će se pješački prijelaz obnoviti u što kraćem roku. 
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5. Dopis Rijeka prometa d.d., URBROJ: 2843 od 24.06.2009.g. u kojem izvješćuju Vijeće 
MO brajda-Dolac u svezi ukidanja parkirnog invalidskog mjesta  u Ulici Ivana Dežmana 
ispred kč.br. 8 a na zahtjev gđe. Mirne Hero iz navedene ulice. 

 
U dopisu Rijeka prometa d.d. navodi se da se radi o invalidnom mjestu gđe. Albine 
Martinčić a ne za spomenutog  gosp. Mladena Martinčića kako u dopisu navodi gđa. 
Mirna Hero, te Rijeka promet zahtijeva da se dostavi izjava ovlaštenog predstavnika 
stanara zgrade Ivana Dežmana 8 koji bi potvrdio da gđa. Albina Martinčić ne koristi 
predmetno invalidsko mjesto.    

 
 

 
AD 4    

 
Predsjednik Vijeća g. Igor Sušić je  izvijestio nazočne Vijećnike da je Predsjednik 
Boćarskog kluba g. Orlando Rivetti  zamolio da Vijeće MO Brajda-Dolac uputi dopis  MUP-
u Policijskoj postaji  Rijeka  uz zamolbu da  djelatnici policijske postaje  redovito vrše 
ophodnju u parku Eugena Čulinovća u Ulici Pomerio 26. 
 
Zaključak: Vijeće MO  je suglasno da se dopis uputi MUP-u Policijskoj postaji Rijeka. 
 
 
G. Zoran Kolanović je iznio problem  zatrpanih  šahti  u Ulici Pomerio te da bi se iste 
trebale redovito čistiti  i predložio da se dopis uputi  Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav. 
 
Zaključak: Vijeće MO je suglasno da se dopis uputi  Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav. 
 
S obzirom da su započeli godišnji odmori Predsjednik Vijeća je predložio da slijedeća 
sjednica Vijeća bude 11. kolovoza 2009.  u 19,00 sati sa dnevnim redom: 
 
- Usvajanje zapisnika s 42. sjednice 
- Tekuća komunalna problematika 
- Razno 
 
Zaključak: Vijeće MO je suglasno s prijedlogom predsjednika. 
 
      

 
 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar- referent za mjesnu 
samoupravu Marina Stamenković          
            

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 

                                                  


