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ZAPISNIK 

SA 45. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

45. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 20.10.2009. (utorak) 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 44. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 44. sjednice VMO 
2. Očitovanje VMO o komunalnim prioritetima za 2010. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika  
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

 Zapisnik s 44. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 
 

AD 2   
 
 Tajnica MO je izvijestila Vijećnike da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija 

zajedničke komunalne djelatnosti  dostavio obrađene materijale po  komunalnim prioritetima 
za 2010. god.  

         Vijeće MO Brajda-Dolac  raspravljalo je o obrađenim komunalnim  prioritetima  za 2010. god. 
         te se očitovalo po slijedećim točkama:  



3.2.  Uređenje zelene površine u Ulici 1. maja 14a (50.000,00 kuna) – Vijeće se očitovalo da ova 
točka bude jedan od prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2010. godinu. 
 
3.3. Postava rukohvata u Studenskoj ulici uz zid kod parka (10.000,00 kuna) – Vijeće se 
očitovalo da ova točka bude jedan od prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu. 
 
3.5. Asfaltiranje dijela Kružne ulice kod kućnih brojeva 4 i 6  (50.000,00 kuna) - Vijeće se 
očitovalo da ova točka bude jedan od prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu.  
 
3.7. Postava zaštitne ograde  na  zidu u parku Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kućni broj 26 
(10.000,00 kuna) - Vijeće se očitovalo da ova točka bude jedan od prioriteta u održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. 
 
3.8. Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića od kućnog broja 9 do kraja ulice, prema Ulici Ivana 
Rendića (60.000,00) - Vijeće se očitovalo da ova točka bude jedan od prioriteta u održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. 
 
3.9. Sanacija nogostupa u Ulici Brajda od kućnog broja 1 do kućnog broja 4b (25.000,00 kn) - 
Vijeće se očitovalo da ova točka bude jedan od prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2010. godinu. 
  
 
 Tajnica MO je izvijestila Vijećnike  da je Rijeka promet d.d. usvojio Zahtjev VMO da se iznos 

od 40.000,00 kn  (sa PDV-om) – razlika sredstava po komunalnim prioritetima  za 2009. 
godinu utroši za: 
- Sanaciju nogostupa u Ulici Ciottina k.br. 17 do Prometne policije u Ciottinoj 25 
- Sanacija nogostupa u Ulici Frana Kurelca od k.br. 2 do kraja ulice prema Ulici Erazma  
Barčića  
 

 
AD 3     
 
 Predsjednik VMO je predložio Vijećnicima da se na slijedeću sjednicu Vijeća pozove ravnatelj 

Direkcije za prometno redarstvo  g. Robert Mišan kako bi upoznao Vijećnike o radu 
prometnih redara na terenu i koje su njihove ovlasti. 
 

      Zaključak:  Vijeće MO je suglasno sa prijedlogom predsjednika. Tajnica će uputiti pismeni  
      poziv ravnatelju Direkcije za prometno  redarstvo  g.  Robertu  Mišanu. 

 
   

 Predsjednik VMO je predložio Vijećnicima  da se uputi poziv za sastanak voditelju RTS 
Čistoće d.d. g. Milivoju Štefanu s predsjednikom  VMO g. Igorom Sušićem   kako bi  se  
riješio problem kontejnera u Ulici Krešimirova 14. 

 
      Zaključak:  Vijeće MO je suglasno sa prijedlogom predsjednika. Tajnica će uputiti pismeni  
      poziv voditelju RTS Čistoće d.d.   g.  Milivoju Štefanu. 

        
 Predsjednik VMO je predložio da se uputi dopis Rijeka prometu d.d. i Odjelu gradske uprave 

za komunalni sustav pročelnici gđi. Ireni Miličević sa zahtjevom da se u Krešimirovoj ulici 
uvede naplata parkiranja. 

  
      Zaključak:  Vijeće MO je suglasno sa prijedlogom predsjednika. Tajnica će uputiti dopis 
      Rijeka prometu d.d. i OGU za komunalni sustav pročelnici  gđi. Ireni Miličević. 
 
     Tajnica MO je izvijestila Vijećnike o oštećenim nogostupima i poslanim dopisima Odjelu  
      gradske uprave za komunalni sustav i Rijeka prometu d.d. za sanaciju istih: 



 
-    Sanacija oštećenog nogostupa i slivnika u Ulici Pomerio kod k.br. 22. 
-    Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Erazma Barčića kod škole Dolac. 

 
 
 
 
AD 4     
 
 Tajnica MO je izvijestila Vijećnike o natječaju za prijavu prijedloga projekta "Riječki program 

lokalnog partnerstva". 
 
 Tajnica MO  je izvijestila Vijećnike da je dana 15. listopada 2009. godine održan "Dan 

otvorenih vrata" gdje je u prostorijama MO Brajda-Dolac  u vremenu od 18:00 do 19:00 bila 
nazočna Vijećnica gđa.Gordana  Šopić. 

 
 

 
 
 
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 

                                                  


