
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  30.06.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
1. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 30.06.2010. (srijeda) s početkom u 18 sati u 

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

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice VMO  
• Davor Batagej, član VMO 
• Zoran Kolanović, član VMO  
• Igor Sušić, član VMO 
• Robert Baus, referent za mjesnu samoupravu 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora „Brajda-Dolac“ 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora „Brajda-Dolac“ 
3. Odreñivanje osoba ovlaštenih za potpisivanje računa i financijske dokumentacije MO 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 i AD 2 
 
Referent za mjesnu samoupravu obrazložio je potrebu izmjene poslovnika i pravila MO obvezom 
da se isti uskladi s novim Statutom Grada Rijeke, a napose u dijelu u kojem su ovlasti nekadašnjeg 
Poglavarstva Grada prenijeti na Gradonačelnika, te u dijelu sazivanja mjesnih zborova grañana što 
je takoñer Statutom drukčije regulirano no do sada. 
Nakon kraćih obrazloženja navedenih promjena, VMO je jednoglasno donijelo slijedeće 
 
Zaključke: 
1. Usvaja se Poslovnik o radu VMO Brajda-Dolac u predloženom tekstu i ovaj poslovnik čini 
sastavni dio zapisnika 
2. Usvajaju se Pravila Mjesnog odbora Brajda-Dolac u predloženom tekstu i ova pravila čine 
sastavni dio zapisnika 
 
 
AD 3 
Referent za mjesnu samoupravu obrazložio je potrebu donošenja odluke o osobama ovlaštenih za 
potpisivanje računa i financijske dokumentacije MO time što je vijeće konstituirano u novome 
sazivu s izmjenjenim zakonskim zastupnikom (predsjednicom VMO), te je radi izrade potpisnih 
kartona i deponiranja potpisa u banci potrebno utvrditi osobe koje će biti ovlaštene za raspolaganje 
sredstvima na žiru, kao i potpisivanje financijske dokumentacije. Referent je takoñer napomenuo 
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da je predsjednica VMO po funkciji automatski jedna osoba, te da VMO treba utvrditi još najmanje 
jednu. 
Vijeće je potom jednoglasno donijelo slijedeći 
 
Zaključak 
 
 Kao osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora „Brajda-Dolac“ i 
potpisivanje financijske dokumentacije utvrñuju se: 
 

1. GORDANA ŠOPIĆ iz Rijeke, Ivana Dežmana 3, OI: 100241977, predsjednica VMO 
2. DAVOR BATAGEJ iz Rijeke, Trpimirova 3, OI: 003621578, član VMO 

 
AD 3 

 Pod točkom „razno“ vijećnici su se naročito dotakli pitanja „bivljaka“ na tržnici Brajda kao jednog 
od težih pitanja ovog mjesnog odbora, te se putem vijećnika Igora Sušića kao bivšeg predsjednika 
VMO upoznali što je sve u prošlom mandatu vijeće poduzimalo da se ovaj problem makar ublaži. 
Obzirom na sami početak rada ovog vijeća, vijećnici su se suglasili da za narednu sjednicu svaki 
ponaosob pripreme set pitanja i problema koje smatraju da bi trebalo rješavati. Referent je 
predložio da se na narednoj sjednici vijećnici upoznaju, odnosno dodatno informiraju o odluci o 
načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora kao jednom od temeljnioh dokumenata za pravilno 
planiranje i utvrñivanje smjernica budućeg rada. 
Ovaj su prijedlog vijećnici prihvatili uz zaključak da se naredna sjednica VMO sazove tijekom 
srpnja na dan kojeg dogovore predsjednica VMO i referent za mjesnu samoupravu 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati.         
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Robert Baus 

Predsjednica VMO:  
Gordana Šopić 

 


