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ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
1. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 27. studenog 2014. s početkom u 18:00 sati u 

prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Gordana Šopić, predsjednica VMO 

 Sanja Crnković, zamjenica predsjednice VMO 

 Igor Sušić, član  VMO 

 Iva Sušić, član VMO 
 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Siniša Maroević, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa  konstituirajuće sjednice VMO Brajda-Dolac: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora 

2.  Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac 
3.  Usvajanje pravila Mjesnog odbora Brajda-Dolac 
4.  Usvajanje pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga 

odbora 
5.  Usvajanje komunalnih prioriteta za  2015. godinu 
6.  Prijedlog programa rada za 2015. godinu 
7.  Zahtjev za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena caffe bara "Aqua bar"  
8.  Poziv na prezentaciju ustrojstva i rada mjesne samouprave u Gradu Rijeci - obavijest 
9.  Pripreme za doček Djeda Božićnjaka 
10. Razno 
 

 
 
 
       

   Dnevni red,  prihvaćen  je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 



 
AD 1  
 
Predsjednica Vijeća MO Gordana Šopić  obrazložila je potrebu donošenja odluke o osobama 
ovlaštenih za potpisivanje računa i financijske dokumentacije MO, te je radi izrade potpisnih kartona 
i deponiranja potpisa u banci potrebno utvrditi osobe koje će biti ovlaštene za raspolaganje 
sredstvima na žiro računu, kao i potpisivanje financijske dokumentacije. Predsjednica Vijeća MO 
također je  napomenula da pored predsjednika Vijeća MO kao ovlaštene osobe potrebno  imenovati 
još jednu osobu kao zamjenu, te je predložila da to bude član Vijeća Siniša Maroević. 
Nakon kraće rasprave  Vijeće MO jednoglasno prihvaća prijedlog Predsjednice Vijeća MO, te je 
donesena slijedeća  
 
O d l u k a:  
 

 Kao ovlaštene osobe za raspolaganje na žiro računu Mjesnog odbora Brajda-Dolac i 
potpisivanje financijske dokumentacije ovlašćuje se: 

 
       1. Gordana Šopić,  predsjednica Vijeća MO 
       2. Siniša Maroević, član Vijeća MO 
 
 
 
AD 2   
 
U materijalima za sjednicu Vijeće MO dobilo je prijedlog Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Brajda-
Dolac. 
   
Zaključak: 
 

 Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac. 
 
 
  

AD 3   
 
U materijalima za sjednicu Vijeće MO  dobilo je prijedlog Pravila  Mjesnog odbora Brajda-Dolac. 
   
Zaključak: 
 

 Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Pravila Mjesnog odbora Brajda-Dolac. 
 

 
 
AD 4   
 
U materijalima za sjednicu Vijeće MO  dobilo je  prijedlog Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora  Brajda-Dolac. 
   
Zaključak: 
 

 Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju Mjesnog odbora Brajda-Dolac. 

 
 
 



 
AD 5 
 
Nakon što su stručne službe Grada Rijeke obradile sve prijedloge prioriteta malih komunalnih 
zahvata prema vrstama, te utvrdile potrebna sredstva za realizaciju istih, Vijeće MO jednoglasnom 
odlukom donosi sijedeći: 
 
Zaključak:  
 

 Vijeće MO jednoglasno usvaja redoslijed prioriteta u održavanju objekata i uređenja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu do visine ukupnih sredstava od 209.000,00 
kn. 

  
 1. Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 8 do Ulice           

Frana Kurelca kod kućnog broja 3  (30.000,00 kn) 
 
  2. Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 10 do spoja 

sa Ulicom Ivana Dežmana (15.000,00 kn) 
 
  3. Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 2 do kućnog broja 4 A 
      (20.000,00 kn) 
 
  4. Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 2 do kućnog broja 10/D 
      (20.000,00 kn) 
 

      5. Sanacija nogostupa od Ulice Fiorella la Guardie od kućnog broja 14 A do početka Ulice        
Kalafati (14.000,00) – predloženi iznos od 15.000,00 kn smanjen je u dogovoru sa 
g.Leom Kurilićem, odgovornom osobom iz Rijeka prometa d.d. 

 
      6. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Manzonijeva 
          (65.000,00 kn) 
 
      7. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Žrtava fašizma – pravac     
          prigrad (45.000,00 kn) 
 
 
 
 
AD 6 
 
Tajnica MO obrazložila je Vijeću MO upute za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje 
financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu  za 2015. godinu te financiranje programskih 
aktivnosti VMO, kao i očitovanja drugih Odjela Grada Rijeke, koje je Vijeće MO zaprimilo na 
konstituirajućoj sjednici, kao materijal za 1. sjednicu Vijeća MO. 
 
Zaključak:  
 

 Vijeće MO  Brajda-Dolac  primilo je na znanje navedeno obrazloženje Tajnice MO. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedene upute i očitovanja drugih 
Odjela Grada Rijeke. 

   
 
 
 
 



 
 
AD 6-I 
 
Predsjednica Vijeća MO  dala je na raspravu  Vijeću MO  prijedlog Programskih aktivnosti Vijeća 
MO Brajda-Dolac za 2015. godinu financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kn. 
Obzirom na rok donošenja programa prema uputama navedenog Odjela, Predsjednica Vijeća MO 
predložila je Vijeću MO da se prijedlog programa za 2015. godinu dostavi  Odjelima Grada Rijeke, 
koje je Vijeće MO usvojilo za 2014. godinu. 
 

Vijeće MO suglasno je sa prijedlogom Predsjednice Vijeća MO, te nakon  kraće rasprave  
jednoglasno predlaže slijedeće programe financirane iz Odjela za gradsku  samoupravu i 
upravu: 
 
      - Program za Dane MO Brajda-Dolac     
      - Program za doček  "Djeda Božićnjaka" – dani dječje radosti 
 

        
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo predložene programe koji se financiraju iz  
sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
Vijeće MO Brajda-Dolac planira prikupiti donacije u iznosu od 1.000,00 kn za program doček 
"Djeda Božićnjaka".  
Vijeće MO Brajda-Dolac  nije usvojilo prijedlog programa za izradu "Biltena". 
  
AD 6-II   

2 
Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno je  usvojilo prijedlog  Programa iz područja zdravstva:  
- mjerenje krvnog  tlaka i šećera u krvi. 
Vijeće MO Brajda-Dolac surađivati će sa zainteresiranim građanima-volonterima sa područja  
MO Brajda-Dolac u svezi organiziranja raznih predavanja na temelju zdravlja i sl.  
Akcija mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi organizirat će se u suradnji sa Gradskim 
aktivom Crvenog križa – financiranog od Odjela gradske uprave za  zdravstvo i socijalnu 
skrb. 

      
 
AD 6-III     

 
Predsjednica Vijeća MO  dala je na raspravu Vijeću MO   prijedlog Programa rada Vijeća MO za 
2015. godinu u području sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke – prijedlog za MO Brajda-Dolac. Traženi  iznos za izvedbu programa iznosi 1.000,00 
kn. Predsjednica Vijeća MO upoznala je Vijeće MO da je prošlogodišnji iznos od 1.500,00 kn 
smanjen  na osnovu smanjenih sredstava Odjela za sport i tehničku kulturu, a u svezi dopisa 
navedenog Odjela, koje je Vijeće MO zaprimilo na konstituirajućoj sjednici kao materijal za 1. 
sjednicu Vijeća MO.   
Vijeće nakon kraće rasprave predlaže da se održe sportska natjecanja u boćanju i  kartanju 
(briškula i trešeta). 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno usvaja prijedlog Programa rada Vijeća MO Brajda-
Dolac za 2015. godinu za područje sportsko – rekreacijskih aktivnosti građana mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke. Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno donosi odluku da se 
za Dane MO Brajda-Dolac organizira sportska natjecanja: turnir u boćanju i turnir u  kartama 
(briškula i trešeta).  



 
AD 6-IV  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac nije usvojilo programe iz slijedećih Odjela:  

 
1. Program Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo  
2. Program Odjela gradske uprave za poduzetništvo   
3. Program Odjela gradske uprave za urbanizam i ekologiju 
4. Program iz Odjela gradske uprave za kulturu 
 
 
AD 7 
 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        
određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Aqua bar", 
Blaža Polića 4a,  za dane: 

      - 29.11. 2014. i 6.12.2014. -   kada bi caffe bar radio do 02:00 sata. 
Produženje radnog vremena vlasnik ugostiteljskog objekta traži zbog organiziranja studenskih 
večeri. 
 

 
Zaključak: 
 

 Vijeće MO Brajda-Dolac daje pozitivno mišljenje  za kasniji  završetak radnog vremena 
ugostiteljskog caffe bara "Aqua bar", Blaža Polića 4a,  za dane 29.11. i 06.12.2014. 
godine,  kada bi caffe bar radio do 2 sata.    

 
AD 7-I 
 
Obzirom da  u mjesecu prosincu mnogi vlasnici ugostiteljskih objekata podnose zahtjeve Odjelu 
gradske uprave  za poduzetništvo za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, 
Predsjednica Vijeća MO predložila je Vijeću MO da za mjesec prosinac 2014. godine, za sve 
vlasnike ugostiteljskih objekata na području MO Brajda-Dolac  koji su podnijeli zahtjeve navedenom 
Odjelu, Vijeće MO daje pozitivna mišljenja za produženje radnog vremena. 
 
Zaključak: 
 

    Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Predsjednice Vijeća MO, te je 
donijelo jednoglasno odluku da se dopis uputi Odjelu gradske uprave za 
poduzetništvo.  

  
 
AD 8 
 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO o pozivu Odjela za gradsku samoupravu i upravu na 
prezentaciju ustrojstva i rada mjesne samouprave u Gradu Rijeci, koja će se održati dana 08. 
prosinca 2014. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16.  
 
Zaključak: 
 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO.  
    Za navedenu prezentaciju prijavili su se slijedeći članovi Vijeća: 

         -  Gordana Šopić, predsjednica Vijeća MO 
         -  Sanja Crnković, zamjenica predsjednice Vijeća MO  
         -  Iva Sušić, član Vijeća MO 



          
AD 9 
 
Predsjednica Vijeća MO obavijestila je  Vijeće MO da će se program  doček "Djeda Božićnjaka" 
održati u OŠ "Dolac", Dolac 12, dana 17. prosinca 2014. godine  u 17:30 sati. 
 
Zaključak: 
 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice Vijeća MO.  
 

 
AD 9-I 
 
Tajnica MO obavijestila je  Vijeće MO da je plakat - obavijest roditeljima za prijavu djece za doček  
"Djeda Božićnjaka" postavila na oglasnoj ploči MO Brajda-Dolac, WEB stranicama MO Brajda-
Dolac, u dječjim vrtićima "Delfin" i "Nazaret" , obavijest je objavljena u "Novom Listu" i u eter "Radio 
Rijeke". 
 
Zaključak: 
 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
 
AD 10 
 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da su u mjesecu studenom 2014. godine izvršeni radovi na 
sanaciji nogostupa, prema usvojenom Planu o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na 
području Mjesnog odbora Brajda-Dolac  za 2014. godinu. 

 Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stube kod k.br.4 

 Sanacija nogostupa u Ulici Dolac kod k.br. 4 

 Sanacija nogostupa u Adamićevoj ulici kod k.br. 17 

 Sanacija nogostupa u Zanonovoj ulici kod k.br. 1 
 
 
Zaključak: 
 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO.  
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od šest  (6) stranica. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 
 


