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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  30.09.2010. 
                                      

 
ZAPISNIK 

SA 5. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

5. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 29.09.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice VMO 
• Zoran Kolanović, član VMO 
• Igor Sušić, član VMO 
• Davor Batagelj, član VMO 
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
  
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programa Vijeća MO za 2011. g. 
2. Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. g. 
    - dopis Rijeka prometa d.d. od 10.09.2010.g. 
3. Dopis Čistoća d.o.o.  
    Predmet: odlaganje komunalnog i reciklažnog otpada 
4. Podnesci grañana 
5. Dopis Udruge za promicanje zdravlja "ZDRAVICA"  

            6. Razno  
 

  
 

  
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1   
• Predsjednica VMO Brajda-Dolac Gordana Šopić na temelju dostavljenih materijala izvijestila 

je  Vijeće o postojećem  programu 2010. godine koji su podijeljeni članovima Vijeća te je 
donijet zaključak  o novim programima za 2011. godinu. Vijeće je suglasno za programe  
2011. godine.  

          
         Odjel za gradsku samoupravu i upravu  
         1. Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac – travanj 2011. god.       
         2. Bilten Mjesnog odbora Brajda-Dolac – svibanj 2011.god. 
         3. Doček Djeda Božićnjaka – prosinac 2011. god.       
               
        Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu  
        1.Turnir u briškuli i trešeti – travanj 2011. god. 
        2.Turnir u boćanju – travanja 2011. god.  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac nije usvojilo programe: 
- Odjela gradske uprave za poduzetništvo 
- Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
- Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 
 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac usvojilo je programe za  2011. godinu.   
   
 
 
AD 2  
• Vijeće MO raspravljalo je o prijedlogu dodatne lokacije po prioritetima iz 2010.god. – dopis 

Rijeka prometa d.d. od 10.09.2010. godine.  
Predsjednica VMO Gordana Šopić predložila je da se u prijedlog dodatne lokacije uvrsti     
sanacija nogostupa u ulici Allessandra Manzonia kod k.br.3 na zahtjev grañana Predstavnika 
zgrade Dejana Valente i sanacija nogostupa u Ulici Blaža Polića od k.br. 2 do k.br. 4. 

 
Zaključak: Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog Predsjednice Gordane Šopić. 
Tajnica MO uputit će dopis RIJEKA PROMETU d.d..          

 
 

 
AD 3 
• Predsjednica  Vijeća MO Gordana Šopić izvijestila je nazočne Vijećnike o dopisu Čistoće 

d.o.o., Predmet: odlaganje komunalnog i reciklažnog otpada  u svezi e-maila Predstavnika 
stanara zgrade Zvonka Crnčića, S.V.Čiče 7. 
Predsjednica VMO  Gordana Šopić  predložila je  da se problem koji je naveo Predstavnik   
stanara zgrade Zvonko Crnčić, S.V.Čiče 7  uvrsti na popis aktualne problematike na području 
MO Brajda-Dolac koji će biti upućen Odboru za komunalno gospodarstvo.   

 
Zaključak: Vijeće MO primilo je  na znanje dopis Čistoće d.o.o. i jednoglasno usvojilo  
prijedlog Predsjednice Gordane Šopić.  

 
 
AD 4   
• Tajnica MO je izvijestila nazočne Vijećnike o slijedećim podnescima grañana: 
      -  e-mail Tajnika Kluba navijača Armade Rijeka, Denisa Povha  od 24.09.2010.god. - Upit u 

kojoj je fazi realizacija projekta u svezi oslikavanja zida u Ulici Pomerio 26 kako bi se što prije 
moglo krenuti s radovima, bar preliminarnim.  
 - e-mail Predstavnika zgrade Alessandra Manzonia 3, Dejana Valente od   
25.09.2010.godine, Predmet: Voda ispred ulaza.  

      - e-mail  gñe. Nine Valčić, Ive Marinkovića 10  od 27.09.2010. godine u svezi problema 
nerada oko posuda za otpad, problema  parkiranja na nogostupu i čišćenje šahti. 
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Zaključak:  
- Predsjednica Vijeća MO Gordana Šopić izvijestila je Vijeće obzirom da nije dobila 
pravodobno informacije kome se upućuje pokrenuti postupak  postojeći je u tijeku.    
- Tajnica MO nakon primitka e-maila Predstavnika zgrade Dejana Valente izašla na teren i 
slikala  nogostup u Ulici Alessandra Manzonia kod k.br. 1 i 3 te pokazala slike na sjednici 
Vijeća. Predsjednica Gordana Šopić  predložila je  da se sanacija nogostupa uvrsti u 
prijedlog dodatne lokacije po prioritetima za 2010. god. pod točkom AD 2.  
- Tajnica MO je nakon primitka e-maila  gñe. Nine Valčić dana 27.09.2010.god.  izvijestila  
gñu. Ninu Valčić da je kontaktirala djelatnike  Čistoće d.o.o. za nered oko posuda za otpad u 
ulici Ive Marinkovića.  Djelatnici Čistoće d.o.o. izašli su na teren i otklonili nastali nered istog 
dana.  
 
AD 5 
• Vijeće MO Brajda-Dolac je na osnovu zaprimljenog  dopisa Udruge za promicanje zdravlja 

"ZDRAVICA" razmatralo predložene teme koje bi grañani pojedenih mjesnih odbora mogli 
odabrati. 
Član Vijeća Davor Batagelj predložio je  nazočnim Vijećnicima da bi se neke od tih tema 
trebale uvrstiti u program Dani MO Brajda-Dolac, te je izjavio da će kontaktirati sa Udrugom 
za promicanje Zdravlja "ZDRAVICA". 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno je prihvatilo prijedlog Člana Vijeća Davora Batagelja.  
 
 
AD 6  
• Predsjednica VMO Gordana Šopić  pročitala je  nazočnim  Vijećnicima  dopis RH PGŽ Grada 

Rijeke, Gradskog Vijeća, Odbora za komunalno gospodarstvo KLASA:021-05/10-01/81 
URBROJ: 2170-01-16-00-10/3 od 04.05.2010., Predmet: Obavljanje komunalnih poslova i 
komunalni rad na području Grada Rijeke, te e-mail sa molbom Predsjednicima da se očituju 
do 30.09.2010. godine.  

      Član Vijeća  Igor  Sušić predložio je da se na popis aktualne problematika stavi       
"BUVLJAK" na tržnici Brajda. 
Zamjenica Predsjednice Ljiljana Mikin  predložila  je da se na popis aktualne problematike 
stavi problem oko  posuda za otpad u Ulici F. la Guardia 4 i problem posuda za otpad u Ulici 
Slaviše Vajnera Čiče  7. i 8. koje navodi e-mailom Predstavnik zgrade Zvonko Crnčić iz ulice 
S.V.Čiče 7. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je  donijelo  odluku da se   dopis uputi  RH PGŽ Gradu 
Rijeci, Gradskom Vijeću, Odboru za komunalno gospodarstvo. 
 
 
• Zamjenica Predsjednice Ljiljana  Mikin izvijestila je  nazočne Vijećnike da ne radi reflektor na 

igralištu ispred Ekonomske škole u Ulici Ivana Filipovića 2.  
 
Zaključak: Tajnica će uputiti dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti.   
 
 
• Tajnica MO je novim  Vijećnicima MO  Brajda-Dolac dostavila i objasnila  Pozicije rashoda za 

2010. godinu. 
 
Zaključak: Vijeće MO  primilo je na znanje obavijest Tajnice.    
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• Tajnica je izvijestila Vijećnike  o mogućnostima  izrade i izdavanja Biltena MO Brajda-Dolac  
po usvojenom  programu iz 2010. godine a koje bi Vijeće trebalo realizirati do kraja 2010. 
godine. 

 
Zaključak: Vijeće MO  suglasno je  de će izraditi  Bilten MO Brajda-Dolac. 
 
 
• Tajnica MO je izvijestila nazočne Vijećnike da će se dana 12. listopada 2010. god. u dvorani 

MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 u vremenu od 10:00 do 12:00 održati besplatno mjerenje tlaka i 
šećera, te je Vijećnicima uručila napravljene plakate.  

 
Zaključak: Vijeće MO primilo je  na znanje obavijest Tajnice i preuzelo plakate - Poziv na 
mjerenje tlaka i šećera u krvi. Tajnica će obavijest poslati u Novi list, u eter Radio Rijeke i 
postaviti na WEB stranice MO Brajda-Dolac. 

 
• Tajnica je   izvijestila nazočne Vijećnike o Prezentaciji mjesne samouprave na području grada 

Rijeke koja će se održati dana 30.09.2010.god. u 13:00 sati u Vijećnici Grad Rijeke, Korzo 16  
sa predsjednicima i zamjenicima predsjednika Vijeća MO. 

      Tajnica je uputila pozive Predsjednici i Zamjenici Predsjednice dana 24. rujna 2010. godine. 
 

Zaključak:  Vijeće MO primilo je na znanje obavijest i  dostavljeni  dopis KLASA: 026-04/10-
02/1 URBROJ: 2170/01-09-10-10-90 od 24. rujna 2010.god.  

 
S  obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednica VMO je u 20:30 sati zaključila 
sjednicu.  

 
 

 
Sjednica je završila u 20:30 h. 

 
 
 

 

. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4)  stranice. 
 

: 
 

 
 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

 


