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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  10.03.2010. 
                                      

 
ZAPISNIK 

SA 50. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

50. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 10.03.2010. (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 
• Marina Stamenković,  tajnica VMO 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Vito Dundovich, član VMO 
• Ivan Jurković, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zaprimanje prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali  
komunalni zahvati) za 2011. godinu   
2. Tekuća komunalna problematika: 
  -  Lokacija u Krešimirovoj 16a, za postavu kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada - 
     HITNA DISLOKACIJA   
3. Završne pripreme za obilježavanje Dana MO Brajda-Dolac 
4. Zdravstveno prosvjećivanje za grañane u mjesnim odborima Grada Rijeke Gradskog 
društva Crvenog Križa Rijeka   
5. 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 zaprimanju 

prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni 
zahvati) za 2011. godinu. 

 
Zaključak: Na osnovu prikupljenih prijedloga grañana Vijeće MO Brajda-Dolac će 
razmatrati i usvojiti komunalne prioritete za 2011. god.  na slijedećoj sjednici Vijeća  
koja će se održati 07. travnja 2010. godine. Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je da se 
na listi komunalnih prioriteta za 2011. god. stave prijedlozi iz 2010. god. koji nisu došli 
na red radi nedostatka sredstava. 

 
 
AD 2  
 
• Predsjednik Vijeća MO Brajda-Dolac izvijestio je Vijećnike o dopisu Odjela gradske uprave 

za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem Direkcije za razvoj,urbanizam i 
ekologiju koji je upućen Čistoći d.o.o. a na znanje MO Brajda-Dolac o hitnom premještanju 
kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada sa lokacije u  Krešimirovoj ulici br.16a  na 
lokaciju u  Krešimirovoj ulicu br.14.  Predsjednik Vijeća MO Brajda-Dolac predložio je da se  
dopis uputi Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem 
zemljištem Direkciji za razvoj,urbanizam i ekologiju  i Čistoći d.o.o. u kojem će se navesti da 
Vijeće MO Brajda-Dolac zahtjeva  de se u Krešimirovoj ulici br. 14  obilježe mjesta za 
navedene kontejnere ili da se mjesta ograde stupićima iz razloga što  vlasnici automobila 
parkiraju svoje automobile  u Krešimirovoj ulici br. 14  na mjestu za kontejnere tako da 
kontejnere premještaju na rub nogostupa prema cesti ili u Krešimirovu ulicu br. 16 i  time 
ugrožavaju pješake i cestovni promet.   
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Predsjednika Vijeća MO 
Brajda-Dolac. 

 
• Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu Predstavnika suvlasnika zgrade 

Ivana Rendića g. Pavla Simića u kojem navodi da vlasnici automobila parkiraju svoje 
automobile na način da prednjim kotačima vozilo parkiraju uz stepenice koje vode iz ulice 
Ivana Rendića u ulicu Moše Albaharija te na taj način djelomično ili potpuno onemogućuju 
korištenje predmetnih stepenica u svojoj širini. Predstavnik suvlasnika g. Pavle Simić 
predložio je da se postavi na razdaljini od pola metra ili jedan metar ispred stepenica nekoliko 
stupića i na taj način osigura nesmetano korištenje stepenica i rukohvata sa obje strane. 
U dopisu g. Pavle Simić predlaže  da se ponovo postavi jedan rukohvat uz stepenice  koji je 
otuñen. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je da se dopis uputi  Rijeka prometu d.d. 
u svezi postavljanja stupića i rukohvata. 
 

AD 3  
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac  izvijestila  je  Vijećnike  da  je  tajnik  Boćarskog  kluba   "Brajda"  

g. Pavao Marinović  dogovorio sa učesnicima u sportu  ekipe za natjecanje i  vrijeme 
natjecanja te na osnovu toga  napravio listu sportskih  dogañanja. 
 
Sportsko natjecanje u boćanju: 
- sudjeluje  8 ekipa a natjecanje se održava u parovima      
- eliminacijske utakmice održati će se 19. i 20. travanja 2010. god. u 17:00 h 
- finale će se održati 23. travanja 2010. god. u 17:00 do 18:30 h. 
 
Sportsko natjecanje u briškuli i trešeti: 
- sudjeluje 8  ekipa a natjecanje se održava u parovima  
- eliminacijske utakmice održati će se 21. travnja 2010. god. od 17:00 h  
- finale će se održati 23. travnja 2010. god. u 17:00 do 18:30 h.  
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• Predsjednik Vijeća MO predložio je da se svečana sjednica Vijeća MO Brajda-Dolac održi 
dana  23. travanja 2010. god. s početkom u 18:00 h, te da plakate i pozivnice za 
obilježavanje Dana MO Brajda-Dolac izradi tajnica MO.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je s prijedlogom predsjednika VMO 
Brajda-Dolac. 

 
AD 4  
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike da je za grañane  MO Brajda-Dolac odobreno 

besplatno mjerenje tlaka i vañenje šećera u krvi  dva puta godišnje i to u mjesecu travnju i 
listopadu 2010. godine. 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest  o mjerenju tlaka i 
vañenju šećera u krvi. 
 
 

AD  5 
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o obavijesti Košarkaškog kluba Flumen 

Sancti Viti  o sakupljanju otpada za potrebe sufinanciranja Kupa Hrvatske u košarci u 
kolicima. Natjecanje na kojem će nastupati tri najbolje ekipe, održat će se 08. svibnja u 
dvorani mladosti nakon 2. Riječkih igara za djecu s poteškoćama u razvoju. Tajnica je 
prisutnim Vijećnicima podijelila Raspored lokacija u kojima su navedeni datumi akcije 
sakupljanja sekundarnih sirovina. 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest  Košarkaškog kluba 
Flumen Sanciti Viti o sakupljanju otpada za potrebe sufinanciranje Kupa Hrvatske u 
košarci u kolicima 
 

• Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o primljenom Zahtjevu Novog lista d.d. za 
privremeno korištenje prostora mjesne samouprave u MO Brajda-Dolac za održavanje akcije 
Šćeto-neto koje bi se održalo dana 18. ožujka 2010. god. od 18:00 – 20:00 h.  

 
Zaključak: Vijeće Mo Brajda-Dolac dalo je pozitivno mišljenje  za korištenje dvorane 
MO Brajda-Dolac za dan 18. ožujka 2010. god. od 18:00-20:00 h u svrhu održavanja 
akcije Šćeto-neto. 
  
 
      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 

 


