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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  20.01.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 48. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
48. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 19.01.2010. (utorak) 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 
• Vito Dundovich, član VMO 
• Ivan Jurković, član VMO 
• Marina Stamenković,  tajnica VMO 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Planovi u narednom razdoblju 
2.   Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 

• Predsjednik  Vijeća MO Brajda-Dolac g. Igor Sušić otvorio je  prvu sjednicu Vijeća u 2010. 
godini i pozdravio nazočne Vijećnike te je predložio da se u razdoblju od 07. travnja do 10. 
travnja 2010. god. održe Dani MO Brajda-Dolac. 

         
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  suglasno je da se Dani MO Brajda-Dolac održe u 
razdoblju  od 07. travnja do 10. travanja 2010.god. 
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AD 2 

• Tajnica  MO Brajda-Dolac  izvijestila je Vijećnike o slijedećem: 
 

1. Dopis Rijeka prometa d.d. od 11. siječnja 2010. god. upućen Mirni Vitković  iz Rijeke, 
Erazma Barčića 9 a na znanje Vijeću MO Brajda-Dolac – Očitovanje na dopis  u svezi 
parkirnih mjesta u centru grada. Rijeka promet d.d. u dopisu navodi da će se stanje oko 
parkirnih mjesta u tom djelu grada znatno popraviti kada se u promet pusti garaža Zagrad B 
čija izgradnja upravo počinje, a čiji je investitor Rijeka promet d.d.. Predviñeni rok izgradnje 
je 18 mjeseci, a u njoj će dio kapaciteta biti namijenjen i stanarima što će pridonijeti 
rasterećenju raspoloživih parkirnih lokacija.  

   
2. U okviru programa komunalnih prioriteta MO Brajda-Dolac za 2009. god. u parku       

Eugena Čulinovića u ulici Pomerio 26, dana 12. siječnja 2010. god. postavljen je  drveni 
vlakić za djecu i jedna klupa bez naslona sa betonskim nogama. 

 
3. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete MO Grada Rijeke  za 2010. god. usvojen 

je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke dana 22.12.2009. god.   
Tajnica MO je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2010. god. za MO 
Brajda-Dolac  postavila na WEB stranice MO Brajda-Dolac.  
 

4. Komunalno društvo Čistoća d.o.o. dostavio je MO Brajda-Dolac program glomaznog otpada 
za Grad Rijeku za 2010. god. 
Tajnica MO  je Program glomaznog otpada za područje MO Brajda-Dolac postavila na 
WEB stranice MO Brajda-Dolac. 

 
5. Tajnica MO je dana 12. siječnja 2010.god. prisustvovala u Vijećnici Grada Rijeke 

prezentaciji strateških i konfliktnih karata cestovnog i pružnog prometa za grad Rijeku te je 
nazočnim Vijećnicima uručila informativni materijal. 

 
 
 
 
D 3 

• Predsjednik Vijeća MO g. Igor Sušić obrazložio je Vijećnicima Izvješće o radu Vijeća MO 
Brajda-Dolac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godinu. 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac usvojilo je Izvješće o radu Vijeća MO Brajda-Dolac 
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.  

 
• Predsjednik Vijeća  upoznao je  nazočne  Vijećnike sa natječajem  za najbolji  "Dan 

Mjesnog odbora"  i sa natječajem  "Najbolji ON-LINE Mjesni odbor" u 2009. god. 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je  da se neće prijavljivati za navedene 
natječaje. 

 
• Tajnica MO izvijestila je Vijećnike za Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za ocjenu sportsko 

rekreativnih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora od 09.12.2009. god. 
Povjerenstvo je  donijelo zaključak da se djelomično  prihvaća sportsko rekreacijski 
program Mjesnog odbora Brajda-Dolac u  iznosu 2.600,00 kn.  
 
Zaključak: S obzirom da je Vijeće MO Brajda-Dolac predložilo Odjelu za sport i 
tehničku kulturu 3.600,00 kn za sportsko rekreativne aktivnosti grañana a odobreno 
je 2.600,00 kn, VMO usvojilo je  izmjenu  Proračuna programske aktivnosti za 
sportsko rekreativne aktivnosti grañana u  iznosu od  2.600,00 kn. 
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S  obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik VMO je u 20,00 sati zaključio 
sjednicu.  

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 

 
 
 

       
                                                  


