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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  09.02.2011. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 10. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
10. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 09.02.2011. 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 
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
 
Ostali nazočni: 
  

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Igor Sušić, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa  9. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 
 

           1.   Prijedlog i usvajanje Financijskog plana za 2011. godinu 
           2.   Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
                 ugostiteljskog objekta caffe bara "Caffe la tour", Blaža Polića 7 
           3.   Razno                 
                  
          
  
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD1   
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac  obrazložila je prisutnim Vijećnicima prijedlog Financijskog plana za 

2011. godinu koji je izrañen na osnovu usvojenih  programskih aktivnosti Vijeća MO Brajda-
Dolac za 2011. godinu.  

 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog plana za 
2011. godinu.   

   
 
AD 2   
 
• Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu 

vlasnika  za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe 
bara "Caffe la tour", Blaža Polića 7 : 

      - 17. i 24. veljače 2011. god. kada bi caffe bar radio do 01:00 sat. 
      Produženje radnog vremena  traži radi proslave godišnjice lokala i studenske večeri. 
 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac se u načelu ne slaže o produžetku radnog vremena  
ugostiteljskog  objekta "Caffe la tour", Blaža Polića 7 ali iznimno za proslavu godišnjice 
lokala dana 17. veljače 2011. god.  jednoglasno daje pozitivno mišljenje. 
Vijeća MO Brajda-Dolac za  proslavu studenske večeri dana 24. veljače 2011. god. nije dalo 
pozitivo mišljenje.  

 
 
 
 
 
AD 3  
 

• Tajnica MO Brajda-Dolac dala je na uvid prisutnim Vijećnicima predane očevidnike o  
prisustvu na sjednicama  od prve do devete sjednice Vijeća MO Brajda-Dolac.  

 

 

  
S  obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednica VMO je u 19:00 sati zaključila 

sjednicu.  
 

Sjednica je završila u 19:00 h. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
 

 

 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Marina Stamenković 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  

Gordana Šopić 
 


