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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-01/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  16.03.2011. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 11. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
11. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 16.03.2011. 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 
• Igor Sušić, član VMO 
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
 
Ostali nazočni: 
 - 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa  10. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

      
     1.   Financiranje programskih aktivnosti VMO – upute 

           2.   Programske aktivnosti MO-a za 2011. godinu  
     3.   Odreñivanje nove osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro - računu 

           4.   Podnesci grañana 
           5.   Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
                 ugostiteljskog objekta caffe bara "RICH", Jadranski trg 1a 
           6.   Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke u Kružnoj ulici 

     7.   Pripreme za obilježavanje Dana MO  
           8.   Razno                 

 
        
  

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1   
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje upute u svezi financiranja programskih 

aktivnosti VMO.   
 
 
 
AD 2   
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis u svezi programske aktivnosti MO-a 

za 2011. godinu. 
 
 
AD 3 
 

• Umjesto pokojnog člana Vijeća Davora Batagelja koji je bio druga ovlaštena osoba za 
raspolaganje  sredstvima na žiro-računu nakon provedenog glasanja, Vijeće donosi slijedeći: 

       
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donosi jednoglasno odluku da je za drugu ovlaštenu 
osobu za raspolaganje na žiro-računu izabran član Vijeća  Siniša Maroević.    
        
  
 
AD 4 
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje podnesak stanara (vlasnika stanova)  

Forello la Guardia 8, od 24. veljače 2011. god. za hitnim prestankom narušavanja 
noćnog reda i mira od strane caffe bara "Caffe la Tour", Blaža Polića 7, vlasništvo gosp. 
Bojana Jarića. 

• Predsjednica Vijeća Gordana Šopić obavijestila je Vijećnike da je dana 03. ožujka  2011. 
god. bila prisutna na sastanku kod pročelnika Odjela gradske uprave za poduzetništvo  
Andrije Vitezića u svezi rješavanja navedene problematike na kojemu je vlasnik objekta  
izjavio kako neće više podnositi zahtjeve za produženjem radnog vremena dok ne riješi 
akustičku izolaciju objekta. 

 
 
AD 5 
 
• Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu 

vlasnika  za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe 
bara "Rich" (ex.Mačak), Jadranski trg. 

      - 04.,05. i 06. ožujka 2011. god. kada bi caffe bar radio do 04:00 sata. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog maškaranih zabava i Riječkog karnevala. 
 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje  
radnog vremena  ugostiteljskog  objekta "Rich", Jadranski trg 1a za dane 04., 05. i 06. 
ožujka 2011. godine. 

 
 
 
 
 
 



 

 3/3 

 

 
AD 6 

 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje Odluku o dozvoljenom prekoračenju najviše 

dopuštene razine buke u Kružnoj ulici koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na 
sjednici održanoj dana 24. veljače 2011. godine. 

 
AD 7 
  
• Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je odluku da će se Dani MO Brajda-Dolac održavati  u 

vremenskom razdoblju  od 16. do 20. svibnja 2011. godine.  
      Vijeće je odlučilo da će Dani MO Brajda-Dolac započeti sa otvaranjem  likovne izložbe dana   
      16. svibnja 2011. godine.  Dana 17. svibnja 2011. god. održati će se mjerenje krvnog tlaka i  
      šećera u krvi. 
 
Zaključak: Vijeće je suglasno da će  na slijedećoj sjednici koja će se održati 6. travanja 
2011. godine  donijeti odluku o učesnicima  glazbenog programa, izboru likovnog 
umjetnika, rasporedu za sportska natjecanja te dodjeli nagrada, održavanju svečane 
sjednice i domjenka za grañane. 

 
 AD 8  
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o prijavljenim i saniranim komunalnim 

oštećenijima i komunalnom neredu:  
   - saniran nogostup u ulici Blaža Polića kod k.br. 8 

      - sanirana stepenica u ulici Beli Kamik kod k.br.2 
      - postavljen novi stupić na mjestu otuñenog stupića u ulici 1. maja kod  k.br. 14   
      - prijavljena prikolica bez registarskih tablica na nogostupu u ulici 1. maja kod k.br. 4  
        ( postupak otklanjanja je u tijeku) 
               
• Tajnica MO Brajda-Dolac  uručila je   Vijećnicima  Odluku o uredovnim danima upravnih tijela 

Grada Rijeke. Istom Odlukom ureñeni su uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama u 
upravnim tijelima Grada Rijeke.  

      Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 5/11, dana   
      25. veljače  2011. godine, a stupila je na snagu 5. ožujka 2011. godine.     
          
 
 

 
S  obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednica VMO je u 20:00 sati zaključila 

sjednicu.  
 

Sjednica je završila u 20:00 h. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 

 

 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Marina Stamenković 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  

Gordana Šopić 
 


