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ZAPISNIK 

SA 47. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

47. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 09.12.2009. (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 46. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 46. sjednice VMO 
2. Završne pripreme  za doček Djeda Božićnjaka  
3. Tekuća komunalna problematika  
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

 Zapisnik s 46. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2   
 

Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike da je prijavljenoj djeci za doček Djeda 
Božićnjaka  poslala pozivnice  i da je prijavljeni veliki broj djece predškolskog uzrasta. S 
obzirom da dvorana MO Brajda-Dolac nije adekvatna za primanje većeg broja djece  Vijeće 
MO Brajda-Dolac je suglasno da se doček Djeda Božićnjaka održi u dvorani Pomorskog 



fakulteta, 16. prosinca 2009. godine u 18:00 sati. U muzičkom programu sudjelovati će g. 
Danijel Zeljak i g. Igor Srdoč iz Dr. Suzuki glazbenog studija i sedmoro djece  iz Suzuki 
violinske grupe, polaznici tečajeva Dr.Suzuki glazbenog studija koji će izvoditi Božićne 
pjesme.  Na 46. sjednici Vijeće MO Brajda-Dolac usvojilo je prijedlog Vijećnice g.Gordane 
Šopić  da ulogu  i  nabavu kostima Djeda Božićnjaka preuzme g. Ines Šopić. 
 

AD 3   
 Predsjednik Vijeća MO Brajda-Dolac g. Igor Sušić  izvijestio je Vijećnike o e-mailu od 01. 

prosinca 2009. god.  g. Irene Bistričić iz Rijeke, Krešimirove 16, u kojem  g. Irena  Bistričić 
navodi kaos na parkiralištu u  Krešimirovoj ulici  od br. 10 do 16 te zahtjeva da to parkiralište 
bude samo za stanare obližnjih zgrada ili da se bar uvede naplata jer trenutna situacija je 
užasna. U e-mailu g. Irena Bistričić   je  postavila  pitanje Vijeću MO Brajda-Dolac da li 
postoje ikakve šanse da se iseli garaža Hrvatske pošte iz ulice Beli Kamik te navodi da to nije 
u domeni MO Brajda-Dolac ali bi bila zahvalna ako Vijeće MO Brajda-Dolac ima ikakvu 
informaciju u svezi iseljenja garaže Hrvatske pošte. 
 

Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac je nakon rasprave suglasno da se uputi dopis  g. Ireni Bistričić 
u kojem će se  navesti da je Vijeće MO Brajda-Dolac uputilo zahtjev u svezi parkirališta u 
Krešimirovoj ulici   za isti problem prije godinu dana Rijeka prometu d.d. i da je iz njima poznatih 
razloga zahtjev Vijeća MO Brajda-Dolac odbijen. Što se tiče upita o iseljenju garaže Hrvatske 
pošte  Vijeće MO Brajda-Dolac predlaže da g. Irena Bistričić proslijedi upit Hrvatskim poštama. 
 
 Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike da je dana 09. prosinca 2009. god. primila  e-

mail g. Mirne Vitković iz Rijeke, Erazma Barčića 9 u kojem navodi problem oko parkirnih 
mjesta  u samom centru grada Rijeke te traži posebna parkirna mjesta za stanare 
povlaštenih mjesečnih karata. 

 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac  suglasno je da se dopis uputi Rijeka prometu d.d. s obzirom 
da Vijeće MO Brajda-Dolac nije nadležno za određivanje parkirnih mjesta. 
 
 Predsjednik Vijeća g. Igor Sušić izvijestio je Vijećnike da je g. Alen Piskić poslao dopis Rijeka 

prometu d.d. a na znanje Vijeću MO Brajda-Dolac u svezi nepropisnog parkiranja u ulici Beli 
kamik i učestalog otuđivanja stupića. Predsjednik Vijeća g. Igor Sušić je   osobno razgovarao 
sa g. Alenom Piskićem i izvijestio ga da  je  upoznat s problemom u ulici Beli kamik te da je u 
svezi tog problema  poslan dopis g. Milanu Ležajiću koji  posjeduje ključ od lokota za 
otvaranja stupića u ulici Beli kamik. 

 
 Zamjenik predsjednika g. Zoran Kolanović izvijestio je Vijećnike kako u zadnje vrijeme ima 

dosta lišća po Finderleovim stubama i na stepenicama u Studenskoj ulici   te da bi se trebalo 
češće čistiti stepenice kako ne bi  dolazilo do ozljeđivanja pješaka. U navedenim ulicama u 
kojima se nalaze stepenice trebalo bi postaviti i  rukohvate. 

 
AD 4 
 Predsjednik Vijeća g. Igor Sušić izvijestio je Vijećnike da je prisustvovao završnoj svečanosti 

obilježavanja 50 godina rada Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom "KLUB 
SRCE" Rijeka u HKD-u na Sušaku dana 1. prosinca 2009. g. gdje je u ime Vijeća MO Brajda-
Dolac pirimo Povelju od Predsjednice Udruge g. Ane Pribanić a koja je dodijeljena Vijeću MO 
Brajda-Dolac za dosege osnaživanja ove udruge, programsko obogaćivanje i podršku u 
promicanju kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom. 

         Vijeće MO Brajda-Dolac se zahvaljuje Udruzi "KLUB SRCE"  za dodjelu Povelje.  
 
S obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik VMO je u 20,00 sati zaključio 
sjednicu. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije   (2)  stranice. 
 

Zapisničar- referent za mjesnu 
samoupravu Marina Stamenković          

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 



 

 


