
                                      

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
2. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 16. prosinca 2014. 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 
• Iva Sušić, član VMO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Igor Sušić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa  1. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Usvajanje financijskog plana za 2015. godinu 
2.  Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
     - Dostava očitovanja VMO-a na obrađene prijedloge malih komunalnih akcija za 2015.g. 
     - Dostava prijedloga programa rada i financijskih planova za 2015. g    
3.  Tekuća komunalna problematika 
4.  Razno 

 
 

 
 
       

   Dnevni red,  prihvaćen  je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/14-01/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  16. prosinac 2014. 



AD 1 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obrazložila je Vijeću MO prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu i 
projekcije za 2016. i 2017. godinu koji je izrađen na osnovu usvojenih programskih aktivnosti Vijeća 
MO Brajda-Dolac za 2015. godinu. 
   
Zaključak: 

• Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu i 
projekcije za 2016. i 2017. godinu. 

 
AD 2   
 
Vijeće MO primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Predmet:  Dostava 
očitovanja VMO-a na obrađene prijedloge malih komunalnih akcija za 2015.g i Dostava prijedloga 
programa rada i financijskih planova za 2015. godinu. 
   
Zaključak: 

• Vijeće MO nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 

AD 3   
 
Predsjednica VMO Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO da je oštećen pilomat stupić u ulici 
Dolac kod k.br. 3, te je predložila da se o navedenom oštećenju obavijesti Direkcija za komunalno 
redarstvo. 
   
Zaključak: 

• Vijeće MO primilo je na znanje obavijest Predsjednice VMO, te je suglasno da se dopis 
uputi navedenoj Direkciji. Tajnica će uputiti dopis Direkciji za komunalno redarstvo. 

 
 
AD 3-I 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da su sanirani slijedeći nogostupi – komunalni 
prioriteti za 2014. godinu: 

• Krešimirova ulica od kućnog broja 20A do kućnog broja 24A  
• Ulica Blaža Polića od kućnog broja  1 do kućnog broja 3  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
AD 4 
 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO o pristiglim dopisima: 

- Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
-  Predmet: Programske aktivnosti mjesnih odbora iz područja sportsko rekreativnih aktivnosti 

građana za 2015 godinu 
- Povjerenstvo za  ocjenu programa aktivnosti vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Rijeke 
- Zapisnik  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. Vijeće nije imalo primjedbi na 
navedene dopise. 

 



 
AD 4-I 
 

Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je odluku da će dana 22.12.2014.g. u 12:00 sati posjetiti 
Udrugu "Klub Srce", 1. maja 14A,  te da će  korisnicima Udruge uručiti materijal za njihovu 
likovnu radionicu. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 
 


