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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  18.02.2010. 
                                      

 
ZAPISNIK 

SA 49. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

49. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 17.02.2010. (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 
• Vito Dundovich, član VMO 
• Ivan Jurković, član VMO 
• Marina Stamenković,  tajnica VMO 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti MO-a za 2010. god.koji se financiraju putem 
      Odjela za gradsku samoupravu i upravu– obavijest   
2. Programi Vijeća MO-a  iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi u 2010. god. – obavijest    
3. Pripreme za obilježavanje Dana MO  
4. Prijedlog i usvajanje Financijskog plana za 2010. godinu   
5. Obavijest o izradi iskaznica – besplatni prijevoz osoba starijih od 65 godina života  
6. Zahtjev  za odreñivanjem kasnijeg završetka  "Caffe la Tour" 
      Blaža Polića 7  -  traži se mišljenje VMO Brajda-Dolac    
7. Mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac na materijal vezano za potrebama formiranja  

gradskih četvrti    
8. Tekuća komunalna problematika 

- Oštećenje stupića i nogostupa u ulici F.la Guardia ispred k.br. 23A - 27  i  
      oštećenje stupića  u ulici F.la Guardia  ispred k.br. 12  i 13A 
      - Zahtjev za sanaciju betonskih ploča na željezničkom prijelazu u ulici Krešimirova 1 
      - Obavijest  o sanaciji nogostupa u ulici Ciottina od k.br. 17-25   
9. Podnesci grañana  
10. Razno 
  
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 

• Predsjednik  Vijeća MO Brajda-Dolac g. Igor Sušić izvijestio  je Vijećnike o Programskoj 
aktivnosti MO-a za 2010. god. koji se financiraju putem Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu. 

         
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je  na znanje obavijest o Programskoj 
aktivnosti MO-a za 2010. god. koji se financiraju putem Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu. 

 

AD 2 

• Predsjednik  Vijeća MO Brajda-Dolac g. Igor Sušić  izvijestio je  Vijećnike o Programima 
Vijeća MO-a iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi u 2010. godini. 

         
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je  na znanje obavijest o Programima 
Vijeća MO-a iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi u 2010. godini. 

AD 3 
Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac  usvojilo je da će se  Dani MO Brajda-Dolac održati u 
razdoblju od 20. travnja  do 23. travnja  2010. god. 
Vijeće MO Brajda-Dolac usvojilo je  program za Dane MO Brajda-Dolac.    
       Utorak   
   20.04.2010.            BESPLATNO MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA       
od 10,00 do 12,00 h  Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
 
    18,00 h                  OTVARANJE IZLOŽBE LIKOVNE UMJETNICE  
                                  gñe. DUBRAVKE ZAHARIJE 
                                  MUZIČKI PROGRAM -  Glazbeni studio Dr. Suzuki   
                                  Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
      Srijeda 
   21.04.2010.            ZDRAVSTVENO PREDAVANJE:  gosp.IVAN LESINGER   
    18,00 sati               Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
 
      Četvrtak                

       22.04.2010.          ZDRAVSTVENO PREDAVANJE:  gosp. IVAN LESINGER   
     18,00 sati             Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
 
       Petak             
    23.04.2010.          SPORTSKI PROGRAM 
                                  
                                 TURNIR U BRIŠKULI I TREŠETI  
                                 Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
                                 TURNIR U BOĆANJU  
                                 Boćalište  BK "Brajda", Pomerio 26        
    
    23.04.2010.         SVEČANA SJEDNICA VMO BRAJDA-DOLAC 
                                Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26  
                                  
                                PODJELA NAGRADA ZA SPORTSKA NATJECANJA 
                                DOMJENAK  UZ MUZIČKI PROGRAM "TRIO MORČIĆI" 
 
Za sportski program  Vijeće MO Brajda-Dolac dogovorit će se sa tajnikom "Boćarskog kluba 
Brajda." 
 
Za početak Svečane sjednice, podjele nagrada za sportska natjecanja  i domjenak za 
grañane Vijeće MO Brajda-Dolac dogovoriti  će se  na slijedećoj sjednici Vijeća koja će se 
održati u ožujku 2010. god.  
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AD 4 
• Financijski plan Vijeća MO Brajda-Dolac  sastavljen je prema programskim aktivnostima 

koje je Vijeće usvojilo za 2010. godinu.  
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac usvojilo je jednoglasno Financijski plan za 2010. 
godinu. Financijski plan nalazi se na Web stranici MO Brajda-Dolac.    
 

 AD 5 
• Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o prijedlogu Grada Rijeke o izradi iskaznica 

za  besplatni prijevoz osoba starijih od 65 godina. 
 

Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je  na znanje prijedlog Grada Rijeke  o 
izradi iskaznica  za besplatni prijevoz osoba starijih od 65 godina. 
 

AD 6 
• Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo  je podnesak Odjela gradske uprave za poduzetništvo - 

Zahtjev  za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta "Caffe 
la Tour", Blaža Polića 7,  za dan 18. veljače 2010. godine kada bi "Caffe la Tour" radio do 
02,00 sata  – traži se mišljenje Vijeća.  

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  dalo je pozitivno mišljenje za dan naveden u 
Zahtjevu Odjela gradske uprave za poduzetništvo, pod uvjetom da će se navedeni 
ugostiteljski objekt pridržavati propisa i neće remetiti javni red i mir.      

AD 7 
• Predsjednik Vijeća MO izvijestio je Vijećnike o materijalu vezano za potrebe formiranja 

gradskih četvrti.  
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa postojećim sustavom mjesne 
samouprave Grada Rijeke, te su mišljenja da ne bi trebalo osnovati gradske četvrti. 
   

AD 8 
• Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je  Vijećnike  o slijedećim komunalnim problemima: 

 
-  Zbog prometne nesreće  oštećen je nogostup i stupići u ulici Fiorello la Guardia ispred 
k.br. 23 A i 27 i oštećeni su stupići u ulici Fiorello la Guardia ispred k.br.13 i nasuprot na 
autobusnom stajalištu u ulici  Fiorello la Guardia kod k.br. 12. Tajnica je slikala nastalu 
situaciju i dana 02. veljače 2010. god. dopis uputila Rijeka prometu d.d. kako bi se sanirao 
nogostup i  postavili novi stupići.  
Rijeka promet d.d.  je dana 09. veljače 2010. god. poslao dopis Vijeću MO Brajda-Dolac u 
kojem navodi da je saniran oštećen nogostup u ulici Fiorello la Guardia kod kućnih brojeva 
23 A i 27, te su uklonjeni stupići kod k.br. 13A i nasuprot na autobusnom stajalištu  u ulici 
Fiorello la Guardia kod k.br. 12. 
Rijeka promet d.d. u dopisu navodi da će postaviti nove stupiće na mjestu oštećenih i 
uklonjenih stupića  nakon odabira izvoñača radova za što je postupak javne nabave u 
tijeku. 
 
- Tajnica MO Brajda-Dolac  je  dana 28. siječnja 2010. god. uputila dopis  Hrvatskim 
željeznicama d.d. Službi za održavanje pruga u Rijeci, za sanaciju betonskih ploča na 
željezničkom prijelazu u Krešimirovoj ulici 1 koje se pomiču prijelazom automobila, 
autobusa, kamiona te stvaraju buku stanarima Krešimirove ulice br.1. Hrvatske željeznice 
d.d. Služba za održavanje pruga Rijeka, uputilo je Vijeću MO Brajda-Dolac dana 08. veljače 
2010. god. dopis faxom da je sanirano pomicanje betonskih ploča na željezničkom prijelazu  
u ulici Krešimirovoj 1  dana 08. veljače 2010. god.  
 
- Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija plana, razvoja i izgradnje dostavilo je 
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu Rješenje u kojem se navodi da se Trgovačkom 
društvu "RI-Gradnja", iz Rijeke, Braće Monjac k.br. 13, odobrava zauzeće dijela ulice 
Ciottina od k.br. 17 do 25, u svrhu izvoñenja radova na sanaciji nogostupa u periodu od 
15.veljače do 15. ožujka 2010. godine. 
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Sanacija nogostupa u ulici Ciottina od k.br. 17 do 25  prijedlog je  Vijeća MO Brajda-Dolac    
za zamjensku lokaciju po komunalnim  prioritetima  za 2009. godinu.    
 

• Vijećnik g. Ivan Jurković izvijestio je Vijećnike o slijedećim komunalnim problemima: 
- da je ulica Beli kamik dosta prljava te da bi je trebalo češće čistiti  

   - u ulici Beli kamik kod.k.br. 11  iz šahte izlaze fekalije                          
- u ulici Beli kamik kod k.br. 5 i 7  stoji skela koja nije uklonjena nakon završetka radova                              
te da bi skelu trebalo u što kraćem roku ukloniti.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je nakon kraće rasprave suglasno da se dopisi 
upute: 
- Čistoći d.o.o. Rijeka u svezi redovitog čišćenja ulice Beli kamik 
- Odjelu gradske uprave za komunalne djelatnosti Direkciji za komunalno redarstvo u   
svezi šahte u ulici Beli kamik kod  k.br. 11  
- Odjelu gradske uprave za komunalne djelatnosti Direkciji za komunalno redarstvo u 
svezi uklanjanja skele u ulici Beli kamik kod k.br. 5 i 7 
 

AD 9 
• Predsjednik Vijeća MO Brajda-Dolac izvijestio je  Vijećnike o podnesku g.  Rozinke Zobić iz 

Kružne 8, Rijeka, u svezi zaštite grañana od noćne buke u centru grada. Podnesak je 
upućen Gradu Rijeci -  Gradonačelniku a na  znanje Vijeću MO Brajda-Dolac.  

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje podnesak g. Rozinke Zobić. 
 

AD 10 
Vijeće MO Brajda-Dolac nije raspravljalo  pod točkom razno. 
 
 

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 četiri (4)  stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednik VMO Brajda-Dolac:  
Igor Sušić 

 
 
 

       


