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ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
12. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 15. listopada 2015. 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 
• Siniša Maroević, član VMO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Igor Sušić, član VMO 
• Iva Sušić, član VMO 
• Marina Stamenković, tajnica (bolovanje) 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka 
2. Prijedlozi programa rada za 2016. godinu 
3. Podnesci građana 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1  
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o pripremama za doček Djeda Božićnjaka, o mjestu 
održavanja, datumu, vremenu i izvođačima prigodnog programa, te nakon kraće rasprave 
donosi slijedeći:  
 
Zaključak:  

• Vijeće MO Brajda-Dolac  je donijelo jednoglasno odluku da se program dočeka 
Djeda Božićnjak održi dana 16. prosinca 2015. godine u OŠ Dolac, Dolac 12, sa 
početkom u 17:30 h, sa istim izvođačima kao i u 2014. godini.  

 
AD 2 
Predsjednica Vijeća MO dala je na raspravu Vijeću MO prijedlog Programskih aktivnosti 
Vijeća MO Brajda-Dolac za 2016. godinu financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 
20.000,00 kn. Predsjednica Vijeća MO je predložila da se prijedlog programa za 2016. 
godinu izradi na osnovu usvojenog programa za 2015. 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 2-I  
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 2-II        
Predsjednica Vijeća MO dala je na raspravu Vijeću MO prijedlog Programa rada Vijeća MO za 
2016. 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. Vijeće MO 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 2016. 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 3 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o podnesku g. Franje Bralića u 
svezi kontejnera za smeće u ulici Žabica 5. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac je podnesak primilo na znanje i proslijediti će ga 
nadležnim službama.  

 
AD 4 
Član Vijeća MO Brajda-Dolac Siniša Maroević obavijestio je Vijeće MO da još uvijek nisu 
postavljena dva pomična stupića ispred zgrade Pomerio 21. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac je obavijest primilo na znanje, te će istu proslijediti  
Rijeka prometu d.d. i zahtijevati  očitovanje u svezi navedenog problema.  
 

AD 4-I 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da su kontejneri za otpad u ulici 
S.V. Čiče premješteni i fiksirani prema prijedlogu VMO Brajda-Dolac. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac je obavijest primilo na znanje. 
 
AD 4-II 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o kvaru ulične rasvjete u 
Dežmanovoj ulici,  ulici F. Kurelca i ulici E. Barčića. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac je obavijest primilo na znanje i proslijedilo je nadležnim 
službama.  

 
AD 4-III 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac dala je prijedlog da se Odjelu gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Konzervatorskom odjelu dostavi zahtjev da 
predlože alternativnu lokaciju za iscrtavanje grafita. Prvotni prijedlog Vijeća je bio da se 
oslika zid ispred sjedišta Mjesnog odbora što je odbijeno. Od tada sprejevi stoje u mjesnom 
oboru. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac je suglasno sa prijedlogom predsjednice. 
 
AD 5 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o prijedlogu održavanja Dana MO 
krajem mjeseca studenog 2015. godine. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac je prihvatilo prijedlog ukoliko se steknu uvjeti za 
odvijanje istih. 
 

Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 
Zapisničar – Zamjenica predsjednice VMO  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
 Sanja Crnković  Gordana Šopić 


