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ZAPISNIK S 

2. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC održane 
dana  07.veljače 2019. godine u 18.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Pomerio 26 

 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik VMO pozivom od 01. veljače 2019. godine. 
Ispred VMO sjednici su bili nazočni: 

- Igor Sušić, predsjednik VMO 
- Iva Sušić, članica VMO 
- Toni Gjugja, član VMO 
- Gordana Šopić, članica VMO  
- Helena Pehovac Baričević  
- Robert Baus – referent za mjesnu samoupravu- tajnik MO 

 
Na početku sjednice predsjednik VMO ustvrdio je da je na sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika 
za donošenje pravovaljanih odluka te je predložio sljedeći:  

 

 
DNEVNI RED 

 
1. Dopisi građana 
2. Odluka – ovlaštene osobe za potpisivanje 
3. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1) 
 
Referent za mjesnu samoupravu obavijestio je Vijeće da je od prošle sjednice pristigao samo jedan mail 

građana i to g. Darija Iskre iz ulice Ive Marinkovića u kojem g. Iskra upozorava na oštećene kontejnere za 
otpad u ulici kod k.br. 6. Referent je također izvijestio da je po narečenom mail-u i uvidu na terenu o 
oštećenju obavijestio KD „Čistoću“, te da je problem riješen. 

 
AD 2) 
 
Nakon uvodnog obrazloženja referenta za mjesnu samoupravu o potrebi donošenja odluke o ovlaštenim 

osobama Vijeća MO za potpisivanje financijske dokumentacije (narudžbenice, računi, financijska izvješća 
dostavljena od strane gradskog Odjela za financije), VMO je jednoglasno donijelo 

 
ODLUKU 

 
I Za raspolaganje sredstvima na žiro računu ovlašćuju se sljedeće osobe: 
 
  IGOR SUŠIĆ, predsjednik VMO 
  GORDANA ŠOPIĆ, članica VMO 
 
II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 
 
 
 



  

AD 3) 
 
Članica VMO Helena Pehovac Baričević upoznala je Vijeće s dopisom g. Mirka Miloševića – 

predsjednika udruge Riječki buvljak u kojem traži intervenciju i posredovanje Vijeća za kvalitetnijim 
organiziranjem rada buvljaka, odnosno iznalaženjem pogodnije lokacije za sve korisnike (i prodavače i 
kupce), predloživši da se o toj temi raspravlja. 

Nastavno na prethodno navedeno, vijećnik Toni Gjugja je istaknuo da postoji nezadovoljstvo i stanara 
najbližih zgrada radom buvljaka. 

Predsjednik VMO naglasio je kako Vijeće nije niti tražilo niti bilo konzultirano kad se određivalo sadašnje 
mjesto rada buvljaka na tržnici Brajda, te da se sva pitanja oko njega trebaju rješavati između Grada Rijeke i 
„Rijeka plusa“ koji upravlja tržnicom, ali da može prihvatiti da se ta tema nađe na dnevnom redu uz 
obaveznu nazočnost odgovornih ljudi iz Grada i Rijeka plusa. 

Po provedenoj raspravi, VMO je usvojilo sljedeće 
 

ZAKLJUČKE 
 

1. Helena Pehovac Baričević ovlašćuje se da u ime VMO kontaktira g. Mirka Miloševića sa 
zamolbom da prikupi potpise članova svoje udruge kao potvrdu suglasnosti na njegove pritužbe 

2. Toni Gjugja ovlašćuje se da u ime VMO prikupi mišljenje stanara najbližih zgrada buvljaku 
vezano za rad istog 

3. Zadužuje se tajnik MO da ravnatelja Direkcije za komunalno redarstvo i direktora Rijeka plusa 
zamoli za nazočnost na sjednici VMO na kojoj bi se raspravljalo o radu buvljaka 

4. Po ispunjenju prethodne tri točke pitanje rada buvljaka bit će na dnevnom redu sjednice VMO 
 
Sjednica je zaključena u 19:30 sati. 

 
Ovaj zapisnik ima 2 (dvije) stranice. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                                   Predsjednik VMO: 
 
tajnik MO 
Robert Baus                                                                                                   Igor Sušić 
        

 
 

 
 
 
 


