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ZAPISNIK 

SA 46. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

46. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 18.11.2009. (srijeda) 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 
 Ivan Jurković, član VMO  
 Vito Dundovich, član VMO 
 Marina Stamenković, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 

Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 45. sjednice VMO 
2. Priprema za doček Djeda Božićnjaka  
3. Tekuća komunalna problematika  
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

 Zapisnik s 45. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 
 

AD 2   
  
 
 Vijeće MO Brajda Dolac je odlučilo  da će se doček Djeda Božićnjaka uz prigodan program i 

dodjelu darova djeci  održati dana 16. prosinca 2009. godine u 18:00 sati u dvorani MO 
Brajda-Dolac. 



Tajnica MO Brajda-Dolac je izvijestila Vijećnike da je poslala Obavijest u Novom listu i u eter 
radio  Radio Rijeke gdje se pozivaju roditelji predškolske djece na području MO Brajda-Dolac da 
prijave svoju djecu za doček Djeda Božićnjaka zaključno sa  danom 27. studenog 2009. god. 
Obavijest o prijavi predškolske djece objavljivat će se u Novom listu i u eter Radio Rijeke  sve do 
27.studenog 2009. god. Tajnica je obavijest postavila na WEB stranici MO Brajda-Dolac i 
izrađeni su plakati te će prijavljenoj  djeci poslati pozivnice  na kućnu adresu za doček Djeda 
Božićnjaka.   

 
AD 3  
 
 Tajnica MO Brajda-Dolac je izvijestila Vijećnike o pristiglim dopisima : 

 
1. Stanari ulice Dolac, Korzo, Zanonove, Splitske, Kružne, Jadranskog trga nakon 

višegodišnjeg obraćanja na odgovorne adrese ponovno traže zaštitu od buke, zaštitu od 
remećenja noćnog mira. U dopisu navode da buku stvaraju: "Palach", "Code" bar, Opium 
Buda bar, Leones, brod "Nina", "Arka fiumana" i "Gric guc" te traže poštivanje Zakona o 
zaštiti od buke, zakona o javnom redu i miru, traže izradu strateške karte buke te izradu 
akcijskog plana koji uključuju zaštite od buke. 

 
Zaključak: VMO Brajda-Dolac  je  upoznato s problemima stanara  te je upućivalo dopise stanara 
na odgovarajuće nadležne institucije Grada Rijeke, Gradonačelniku, Policiji,  Turističkoj zajednici 
te je održavalo i sastanke sa stanarima.  S obzirom da je Vijeće MO Brajda-Dolac  dana 
05.01.2009.god. dobilo na znanje dopis RH Ured državne uprave PGŽ Službe za društvene 
djelatnosti Odsjek sanitarne inspekcije koji je upućen gđi. Zobić Rozinki, Kružna 8  u kojem se 
navodi da je izvršen inspekcijski nadzor u svezi buke, Vijeće MO Brajda-Dolac je suglasno da 
stanari navedenih ulica trebaju uputiti dopis odgovarajućim nadležnim institucijama koji će ponovo 
izvršiti odgovarajuća mjerenja buke.   
 

2. Zamolba gosp. Dragana Blaževca, iz Rijeke, Ulica Žrtava fašizma 15 u kojem moli da se 
napravi invalidska rampa na pješačkom prijelazu u ulici Frana Supila i ulici Dežmanova s 
obzirom da ima invalidno dijete koje je vezano za invalidska kolica te svakodnevno koristi 
navedene pješačke prijelaze. 

 
Zaključak:  VMO Brajda-Dolac je suglasno da se dopis uputi Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav. Tajnica će uputiti dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 

3. Zamolba predstavnice stanara zgrade Fiorello la Guardia 12 gđe. Blaženke Scalembre u 
kojem izvješćuje  VMO Brajda-Dolac  da od  Komunalnog društva "Čistoća" d.o.o. traži  
premještanje   tri kontejnera za smeće  koji se nalaze ispred ulaza zgrade Fiorella la Guardia 
12  na drugu lokaciju. 

 
Zaključak:  S obzirom da je dopis upućen Komunalnom društvu "Čistoća" d.o.o. VMO Brajda-
Dolac će tražiti mišljenje  Čistiće d.o.o. i  nadležnih komunalnih institucija te  će nastojati pomoći 
stanarima oko problema sa navedenim kontejnerima.  
 
 Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija za komunalno redarstvo je dostavilo 

VMO Brajda-Dolac presliku upita stanara Blaža Polića 3 i presliku odgovora Direkcije za 
komunalno redarstvo u svezi Prodaje i izlaganja stare robe u ulici Blaža Polića. 

 
 Rijeka promet d.d. Rijeka je dostavio odgovor Vijeću MO Brajda-Dolac u svezi oštećenog 

nogostupa u ulici Erazma Barčića kod O.Š. Dolac u kojem navode da su djelatnici Rijeka 
prometa d.d.  uvidom na teren ustanovili da je O.Š. Dolac nadležna da izvede hitne radove 
na sanaciji oštećene šahte iz razloga sigurnosti prolaska slučajnih prolaznika te će Rijeka 
promet d.d. postaviti privremeno odgovarajuću zaštitu na šahti. 

 
 RH Ministarstvo zdravstava i socijalne skrbi Uprava za sanitarnu inspekciju Odjel za Istru i 

Primorje Odsjek za PGŽ je dana 04.11.2009. g. dostavio dopis VMO Brajda-Dolac u svezi 
zahtjeva Vijeća  da se izvrši inspekcija na Tržnici Brajda u ulici Blaža Polića, zbog smeća oko 
kontejnera u kojima se nalazi voće, te se skupljaju štakori. Sanitarna inspekcija u dopisu 



navodi da je u tri navrata tijekom ljeta izvršen očevid u kojem je utvrđeno da nema prisutnost 
glodavaca a smeće je bilo unutar kontejnera. 

 
 Rijeka promet d.d. Rijeka je poslao dopis VMO Brajda-Dolac  u kojem navodi da je temeljem 

dopisa VMO Brajda-Dolac u svezi obilježavanja žutih linija oko kontejnera, te zabrane  
zaustavljanja i parkiranja ispred zgrade na adresi Krešimirova 14 proslijedio dopis Gradu 
Rijeci, Odjelu gradske uprave  za komunalni sustav, kako bi se definirala cijela predmetna 
površina. Nakon zaprimljenog odgovora od Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 
Rijeka promet d.d. pismenim putem će poslati odgovor VMO Brajda-Dolac. 

 
 Predsjednik VMO  g. Igor Sušić je izvijestio Vijećnike da je dana 06. studenog 2009. god.  u 

9,30 h prisustvovao sastanku na terenu sa djelatnicima Čistoće. d.d. u svezi problema 
kontejnera u ulici Krešimirova 14. Nakon pojašnjena iznijetih problema u svezi kontejnera za 
smeće dogovoreno je da se tri kontejnera za smeće premjeste na staru lokaciju u ulici 
Krešimirova 14 gdje se nalaze stupići i gdje je utvrđeno građevinskim projektom koji je Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav Direkcije plana,razvoja i izgradnje  uz dopis  URBROJ: 
2170-02-10-09-2-NJS od 20.10.2009. god.  dostavio Vijeću MO Brajda-Dolac. 

 
 Predsjednik VMO g. Igor Sušić  je izvijestio Vijećnike da je dana 09. studenog 2009.g u 

Direkciji za komunalno redarstvo, Dolac 8 u 13,00 h prisustvovao  sastanku sa ravnateljem 
Direkcije za prometno redarstvo g.Robertom Mišanom  i ravnateljem Direkcije za komunalno 
redarstvo g. Zdenkom Plešeom te je izvijestio Vijećnike koje su nadležnosti Prometnih redara 
a najveći problem koji je predsjednik naveo na sastanku  je  nepropisno parkiranje i 
zadržavanje automobila  u ulici Blaža Polića i Krešimirovoj ulici  te je zatražio od  ravnatelja 
da Prometni redari svakodnevno obilaze navedene ulice kako bi se navedeni problemi mogli 
riješiti. 

 
 
 Predsjednik Vijeća g. Igor Sušić je izvijestio Vijećnike da  je upućen dopis g. Milanu Ležajiću 

ovlaštenom predstavniku zgrade Beli kamik br. 5 u kojem se g. Milan Ležajić  izvješćuje da je 
u posljednjih 15-ak dana primijećena pojava nepropisnog parkiranja automobila u ulici Beli 
kamik kao i nestajanje stupića koji onemogućavaju nepropisno parkiranje. S obzirom da  g. 
Milan Ležajić ima ključeve od stupića  u dopisu se izvješćuje  da ubuduće vodi računa da se 
stupić postavlja na svoje mjesto. 

 
 

 
 AD 4   
 
 Član VMO g. Vito Dundovich je predložio Vijećnicima da se u ulici  Krešimirova 14 preko puta 

Kineskog restorana naprave mjesta za parkiranje motora. 
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac je suglasno sa prijedlogom g. Vita Dundovicha koji će obići 
teren  i predložiti površinu mjesta  za parkiranje motora te će  tajnica uputiti dopis  Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav.  
 

 
 
 
S obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik VMO je u 20,00 sati zaključio 
sjednicu.  
 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar- referent za mjesnu 
samoupravu Marina Stamenković          
 

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 

 
 


