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ZAPISNIK 

SA 44. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

44. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 16.09.2009. (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 43. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 43. sjednice VMO 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

 Zapisnik s 43. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2  

 Tajnica MO Brajda-Dolac je izvijestila nazočne o   pristiglom dopisu: 
 

- Dopis od Čistoće d.o.o. Rijeka,  Br: 1976/09/RTS/AB od 07.09.2009. u kojem izvješćuju 
OGU za komunalni sustav Direkciju plana, razvoja i izgradnje, a na znanje  Vijeću MO 
Brajda-Dolac u svezi  zahtjeva za izmicanjem kontejnera koji se nalaze ispred ulaza 



Krešimirova 12c. Mišljenje Čistoće d.o.o. je  da se  kontejneri nalaze najbliže kolničkom rubu 
i da trebaju  ostati na toj poziciji. 

 
 VMO Brajda-Dolac je na zahtjev mnogih građana suglasno da se   u Ulici Krešimirovoj 

12c na mjestu gdje se nalaze kontejneri iscrtaju žute crte i da se ispred izloga Kineske 
trgovine u Ulici Krešimirova 14 stavi obilježje "Zabranjeno parkiranje"  te  da se dopis 
pošalje Rijeka prometu d.d. Rijeka. 
 

 Tajnica je izvijestila Vijećnike da je od Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
obaviještena da je kod prijedloga komunalnih  prioriteta za 2010. godinu preostalo 
neutrošenih sredstava. Vijeće MO je suglasno da se za komunalne prioritete  kao 
nadopuna predlože  slijedeći komunalni prioriteti:   
 
- Prometna signalizacija – obilježavanje prijelaza za pješake na mjestu između dva 
pješačka prijelaza (Brajde glavni semafor na križanju ulica Forello la Guardia – 
Manzonijeve – V.C.Emina- Prvomajske i prve autobusne stanice u Prvomajskoj).  
 
- Sanacija nogostupa Ciottine ulice od k.br. 17 do Prometne policije k.br.25  
 
- Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića od k. br. 9 do kraja ulice prema Ulici Ivana  
Rendića  
 

 Zamjenik predsjednika g. Zoran Kolanović je izjavio da je u Ulici Pomerio 31 nogostup 
nepravilno saniran nakon ponovno dignutog asfalta. 
 
Zaključak: Vijeće Mjesnog odbora je  suglasno da tajnica provjeri tko je bio izvođač 
radova i da se izvođaču radova uputi dopis  kako bi  se nedostaci  na nogostupu ispravili. 

 
 
AD 3 

 Tajnica MO Brajda-Dolac je izvjestila Vjećnike o prijedlogu  programa  rada  Vijeća  MO  za 
2010. godinu. 

 
 VMO je jednoglasno usvojilo programe za 2010. godinu: 

- Program rada iz područja uređenja područja MO i poboljšanje kvalitete stanovanja 
- Program rada iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
- Program rada iz područje kulture  
- Program rada iz područja sporta i tehničke kulture 
- Program rada iz područja brige o djeci, obrazovanju i odgoju 
- Program rada iz područja ekologije  
- Ostale programske aktivnosti i zadaci Vijeća u 2010. godini 
- Program za Dane mjesnog odbora  

   - Program za izradu jednog Biltena za 2010. godinu u 500 primjeraka 
- Program za doček Djeda Božičnjaka  
 
Za program iz sporta Vijeće je zatražilo sufinanciranje od strane Odjela gradske uprave 
za sport i  tehničku kulturu  a za ostale programe potražuje se sredstva Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu. 
   

 Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog predsjednika g. Igora Sušića  da se   Dani MO 
Brajda-Dolac održe u  travnju 2010. godine od 07.04.2010. do 10.04.2010. godine.  

 
 Tajnica je izvijestila Vijećnike o izmjeni Odluke i dopuni Odluke o načinu korištenja 

prostora za potrebe mjesne samouprave. Nazočni Vijećnici nisu imali primjedbi o izmjeni 
Odluke i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave. 

 
 Tajnica je izvijestila Vijećnike o usvojenim prijedlozima smjernicama na Gradskom vijeću 

Grada Rijeke za mandatno razdoblje od 2009. – 2013. godine. 



 
 Vijećnici su upoznati sa  programom  tima za obilježavanje Europskog tjedna kretanja u 

Gradu Rijeci 2009. godine kojim je predviđena i mogućnost uključivanja MO u ekološkim 
akcijama za 20.09.2009.godine. 

 
 Nakon razgovora o Prometnim redarima i njihovoj novoj službi predsjednik VMO je 

predložio da se na sastanak pozove ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo, g.Robert 
Mišan. Datum održavanja sastanka će se naknadno dogovoriti. 

 
 
 
S  obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik VMO je u 21,00 sati zaključio 
sjednicu.  
 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar- referent za mjesnu 
samoupravu Marina Stamenković          
                   
            

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 

                                                  


