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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-01/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  07.04.2011. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
12. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 06.04.2011. 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: 
- Christian Grailach  
- Ivan Paulić 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
 
Prije početka sjednice predsjednica VMO Gordana Šopić obavijestila  je  članove Vijeća MO 
Brajda-Dolac o nazočnosti  Christiana Grailacha, predstavnika klape DVD "Drenova"  i  Ivana 
Paulića, likovnog umjetnika. 
 
Usvajanje zapisnika sa  11. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
  

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

      
1.   Zaprimanje prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali  
       komunalni zahvati) za 2012. godinu   

            2.   Podnesci grañana  
            3.   Završne pripreme za obilježavanje Dana MO  
            4.   Razno 

                                 
       

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1   
 
• Predsjednica VMO Gordana Šopić obavijestila je Vijećnike o zaprimanju prijedloga za 

ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni zahvati) za 2012. 
godinu.  
Tajnica je obavijestila  Vijećnike da  Vijeća mjesnih odbora  dostavljaju svoje prijedloge 
prioriteta za 2012. god. Direkciji za mjesnu samoupravu u pismenom obliku, najkasnije do 13. 
svibnja 2011. godine.  

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je  na znanje obavijest.  
 
 

 
AD 2     
 
 
• Stanari zgrade iz ulice Trpimirova  k.br.3 obratili su se dopisom Vijeću MO Brajda-Dolac u 

svezi zamolbe za postavljanje lokota sa ključem na tri stupića  ispred ulaza navedene 
zgrade. 

   
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je  suglasno  za postavljanje lokota sa ključem na tri 
stupića u ulici Trpimirova kod k.br. 3,  te je jednoglasno donijelo odluku da se dopis uputi 
Rijeka prometu d.d. Rijeka.  
 
 
AD 2.1 
 
• Predsjednica VMO pročitala je e-mail gñe. Nine Valčić  od 22.03.2011. god.  u svezi 

nepravilnog  parkiranja u ulici Ive Marinkovića i zamolbe za postavljanje stupića od vrtića 
"Delfin" prema OŠ "Brajda". 

 
Zaključak: Vijeće je primilo na znanje e-mail gñe. Nine Valić i nije suglasno za postavljanje 
stupića u navedenoj ulici.     
 
 
AD 3 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku: 
 
Izabran je likovni umjetnik Ivan Paulić koji će svoje likovne radove izložiti u dvorani MO Brajda-
Dolac u razdoblju od 16. svibnja do 20. svibnja 2011. godine.  
Otvaranje Dana MO Brajda-Dolac započet će otvaranjem izložbe dana 16.svibnja 2011. godine u 
18:00 sati. 
U glazbenom dijelu programa Vijeće je izabralo klapu DVD "Drenova" koja će učestvovati na 
otvaranju izložbe dana 16. svibnja 2011. god. i na završnoj svečanosti dana  20.svibnja 2011.god. 
Svečana sjednica VMO Brajda-Dolac biti će dana 20. svibnja 2011. god. u 17:30 h. 
 
Zaključak: Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je  Vijećnike da će osobno 
kontaktirati  ravnatelja Direkcije za mjesnu samoupravu Marijana Vundaća,  u svezi zahtjeva 
za izmjenom  Financijskog plana za 2011.god. usvojenog na 10. sjednici Vijeća dana 
09.02.2011.godine. Zahtjev za izmjenom Financijskog plana za 2011. god. odnosi se za   
glazbeni program koji bi se trebao održati za Dane MO Brajda-Dolac.     
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AD 3.1 
          
Tajnica je obavijestila  Vijećnike o slijedećem: 
 
• Voditeljica Crvenog križa obavijestila je tajnicu MO Brajda-Dolac da će se mjerenje krvnog 

tlaka i šećera u krvi održati od 10:00 h do 12:00 h u dvorani MO Brajda-Dolac dana 
17.05.2011. god.  Datum mjerenja krvnog tlaka  i šećera u krvi Vijeće je donijelo na 11. 
sjednici Vijeća održanoj 16.03.2011. godine.  

 
• Koordinator za turnir u briškuli i trešeti Željko Čop u dogovoru sa učesnicima programa  

dogovorio je ekipe za natjecanje i vrijeme natjecanja, te na osnovu toga napravio listu 
sportskih dogañanja. 

       
      Sportsko natjecanje u briškuli i trešeti 
      - sudjeluje 8 ekipa a natjecanje se održava u parovima  
      - 18.05.2011. god. u 16:30 h -20:00 h  održati će se eliminacijsko natjecanje i finale  
 
      
• Tajnik  Boćarskog  kluba   "Brajda"   Pavao Marinović  u dogovoru sa učesnicima programa  

dogovorio je ekipe za natjecanje i  vrijeme natjecanja te na osnovu toga  napravio listu 
sportskih  dogañanja. 
 
Sportsko natjecanje u boćanju: 
- sudjeluje 8  ekipa a natjecanje se održava u parovima  
- 16. i 17. 05. 2011. god.  u 17:00 h – 20:00 h održati će se eliminacijsko natjecanje  
- 18.05.2011.god. u 18:00 h održati će se finale  

 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest . 
 
 

AD 3.2 
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o sredstvima reprezentacije te je donijelo 

jednoglasno: 
 
Zaključak: sredstva od  reprezentacije koja su namijenjena za sportski program u iznosu od 
3.000,00 kn  rasporediti će se po danima održavanja sportskih natjecanja.  
Sredstva od reprezentacije za završnu svečanost  u iznosu od 1.500,00 kn  utrošiti će se za 
domjenak za grañane.   
 
 
AD 4 
 
• Predsjednica Vijeća  obavijestila je Vijećnike da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav 

Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti, dostavila dopis na znanje  Vijeću  MO Brajda-
Dolac u svezi  ureñenja okoliša zgrade kod.k.br. 15 u ulici Ivana Filipovića. 

       
Zaključak: Vijeće je  primilo na znanje obavijest. 
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AD 4.1 
 
• Tajnica MO  uručila je  Vijećnicima  dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija 

za mjesnu samoupravu u svezi sportskih susreta MO-a povodom dana Svetog Vida 2011. 
godine. Tajnica je upoznala Vijećnike o terminu odvijanja sportskih igara, izboru koordinatora 
i prijavi ekipa u pojedinoj sportskoj disciplini.  Vijećnici su upoznati da je u 2010. god. 
koordinator za boćanje i briškuli i trešeti  bio Željko Čop i da su na sportskim susretima 
povodom održavanja dana Svetog Vida u 2010. god. učesnici MO Brajda-Dolac osvojili dva 
srebra: u boćanju i briškuli i trešeti.  

 
Zaključak: Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da koordinator u sportskom natjecanju 
povodom dana Svetog Vida u 2011. godini za MO Brajda-Dolac  bude  Željko Čop. Vijeće je 
donijelo jednoglasno odluku da se prijave ekipe u boćanju i briškuli i trešeti. 
 

 
AD 4.2 

 
• Tajnica je obavijestila i  uručila Vijećnicima dopis Odjela gradske uprave za zdravstvo i 

socijalnu skrb u svezi programa Vijeća mjesnih odbora za 2011. god. iz nadležnosti Odjela 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb u svezi  programa Vijeća mjesnih odbora za 2011. god. iz 
nadležnosti Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.  
 
    

AD 4.3 
 
• 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" , Jadranski trg 1a. 

      - 15.,16.,22. i 23. travnja 2011. god. kada bi caffe bar radio do 04:00 sata. 
 Produženje radnog vremena ugostitelj traži radi organiziranja eventa povodom Uskrsa. 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje  
radnog vremena  ugostiteljskog  objekta "Rich", Jadranski trg 1a za dane 15.,16.,22. i 23. 
travnja 2011. godine, kada bi caffe bar radio do 04:00 sata. 

 
 
 
AD 4.4 
 
• Član Vijeća Igor Sušić  obavijestio je Vijećnike da je uočio prošnju nepoznate osobe na djelu 

ulice Krešimirova od k.br. 8 do k.br. 10 te je predložio da se uputi dopis nadležnim 
institucijama. 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi 
nadležnim institucijama kako bi se spriječila navedena radnja. 
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AD 4.5 
 
• Član Vijeća Zoran Kolanović predložio je Vijećnicima da se uputi dopis nadležnim institucijama  

kako bi se formirala ophodnja koja bi svakodnevno uočavala nedostatke oko javne rasvjete i 
nedostatke na oštećenjima kolnika na cijelom području MO Brajda-Dolac, kako bi se isti 
pravovremeno otklonili. 

 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav, kako bi se formirala ophodnja koja bi svakodnevno 
uočavala nedostatke oko javne rasvjete i nedostatke na oštećenjima kolnika, kako bi se isti 
pravovremeno otklonili. 
 
 
 
AD 4.6 
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o prijavljenim i saniranim komunalnim 

oštećenijima i komunalnom neredu:  
   
   - oštećenje nogostupa u ulici Slaviše Vajnera Čiče kod.k.br. 11 
   - oštećenje nogostupa u ulici Ivana Rendića kod.k.br. 3 
   - oštećenje nogostupa u ulici Trpimirova kod.k.br. 2 
   - oštećenje kolnika u ulici Ciottina 9  prema Kapucinskim stubama 
   - oštećenje stepenice u blizini Hauszmannova trga 
   - otuñenje stupića  u ulici Pomerio: 
     kod k.br. 3 – otuñen je jedan stupić 
     kod k.br. 5 – otuñena su tri stupića 
     kod. k.br. 15 – otuñena su dva stupića 
  - otuñen prometni znak u ulici Pomerio  kod k.br. 3  
  - prijavljen odbačen kauč na ulazu u ulicu Beli Kamik kod.k.br.1 (djelatnici Čistoće d.o.o.  

otklonili su  prijavljeni komunalni nered)      
       
        

 
 

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 pet (5) stranica.  

 

 

 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Marina Stamenković 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  

Gordana Šopić 
 


