
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-01/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  26. siječanj 2012. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 21. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
21. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 25.01.2012. god. s početkom u 18:15 sati u 

prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice VMO  
• Igor Sušić, član VMO  
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Zoran Kolanović, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa  20. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
      

1. Dopis OGU za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje 
     - Odobrenje za postavu fiksnih stupića u ulici Pomerio 

            2. Dopis Rijeka prometa d.d. 
                - Predmet: Stupići u ulici Slaviše Vajnera Čiče  
            3. Dopis  Rijeka prometa d.d. 
                - Predmet: Zaštitni metalni stupići i dostavno mjesto u ulici Pomerio 
            4. Dopis Tržnice Rijeka d.o.o. 
                - Predmet: bacanje smeća sa prozora 
            5. Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu 
                - Predmet: Programske aktivnosti mjesnih odbora iz područja sportsko rekreativnih 
                  aktivnosti grañana za 2012. godinu  
            6. Izmjena i usvajanje programa VMO Brajda-Dolac – Dani MO                     
 7.  Podnesci grañana: 
                 - Podnesak ovlaštene osobe suvlasnika zgrade Pomerio 23, gñe. Ankice Maratović 

      - Molba predstavnika stanara ul. Brajda 10, gñe. Ruže Milić 
      - e-mail - Podnesak roditelja djece s područja MO Brajda  upućen Gradonačelniku  
8 . Tekuća komunalna problematika  
9.  Razno      

              
 



 
AD 1 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav, Direkcije 
plana, razvoja i gradnje od 21.12.2011. god. – Odobrenje – Odobrava se  zahtjev TD Rijeka 
prometa d.d. Rijeka da se na sjevernom nogostupu u ulici Pomerio na dionici od raskrižja s 
Ulicom Ivana Rendića do Slaviše Vajnera Čiče postave fiksni stupići. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na Odobrenje OGU za 
komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje. 
 
 
AD 2 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Rijeka prometa d.d. Rijeka od 
02.12.2011.god., Predmet: Stupići u ulici Slaviše Vajnera Čiče – odgovor Rijeka prometa 
d.d.  u svezi zamolbe Vijeća MO Brajda-Dolac za zajednički izvid na terenu u ulici  Slaviše 
Vajnera Čiče. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na odgovor Rijeka prometa 
d.d. Rijeka. 
 
AD 3 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Rijeka prometa d.d. Rijeka od 
03.01.2012.god., Predmet: Zaštitni metalni stupići i dostavno mjesto u ulici Pomerio u 
kojem obavještavaju da je izvršen terenski izvid, te da će se ispred Samostana na adresi 
Pomerio 17 postaviti demontažni stupići.   
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na odgovor Rijeka prometa 
d.d. Rijeka. 
 
AD 4   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatalo je dopis Tržnice Rijeka d.o.o. od 12.12.2011.god., 
Predmet: Tržnica Brajda - bacanje smeća sa prozora. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi 
Tržnici Rijeka d.o.o.  u kojem će se navesti da će Vijeće uskoro poslati pozive 
ovlaštenim predstavnicima zgrada u ulici Brajda za sastanak u prostorijama MO 
Brajda-Dolac. Datum kada će se  pozivi  uputiti  ovlaštenim predstavnicima zgrada 
ulice Brajda i organizirati sastanak u prostorijama MO Brajda-Dolac Vijeće MO 
Brajda-Dolac nije utvrdilo. 
 
AD 5 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
Direkcije za mjesnu samoupravu, Predmet: Programske aktivnosti mjesnih odbora iz 
područja sportsko rekreativnih aktivnosti za 2012. god. od 08.12.2011.godine u kojem se 
navodi da Odjel za sport i tehničku kulturu nije u mogućnosti financirati sportske programe 
mjesnih odbora zbog smanjenih proračunskih sredstava i da će se dio programa svakako 
moći realizirati iz dijela sredstava koje osigurava Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
kao i iz sredstava donacija.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je za izmjenu programa Dani MO Brajda-
Dolac 2012. god., u kojem će se dio sredstava zatražiti od Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu u svrhu održavanja turnira u briškuli i trešeti i turnira u 
boćanju. 
 



 
 
AD 6 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac pročitala je napisan novi prijedlog programa Dani MO Brajda-
Dolac 2012. god., koji je izmijenjen  na osnovu prijedloga Vijeća MO Brajda-Dolac.    
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo izmijenjen prijedlog 
programa Dani MO Brajda-Dolac 2012. god., koji im je uručen na sjednici.  
 
 
AD 6 -1 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obrazložila je Vijećnicima Zapisnik Povjerenstva za ocjenu  
programa aktivnosti vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke za 2012. god. od 
24.11.2011.god., te im uručila isti. Vijeće je suglasno da se na osnovu uputa iz Zapisnika 
Povjerenstva izmijeni  program Doček Djeda Božićnjaka – Dani dječje radosti 2012. god..  

 
Tajnica MO Brajda-Dolac pročitala je napisan novi prijedlog programa Doček Djeda 
Božićnjaka – Dani dječje radosti 2012. god., koji je izmijenjen na osnovu prijedloga Vijeća 
MO Brajda-Dolac.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice o Zapisniku 
Povjerenstva za ocjenu programa aktivnosti vijeća, te je jednoglasno usvojilo 
izmijenjen prijedlog programa Doček Djeda Božićnjaka-Dani dječje radosti 2012. 
god., koji im je uručen na sjednici.  

 
AD 7 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je podnesak gñe. Ankice Maratović, ovlaštene osobe 
Pomerio 23, od 08.12.2011.god. za hitni popravak stupića. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi 
Rijeka prometu d.d. Rijeka sa zahtjevom za hitni popravak stupića.   

 
AD 7-1 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je podnesak gñe. Ružice Milić predstavnika stanara 
Brajda 10, od 06.01.2012.god. u svezi komunalnog nereda u ulici Brajda 10 u kojem gña. 
Ružica Milić zahtijeva da Vijeće MO Brajda-Dolac organizira sastanak uz obavezan dolazak 
predstavnika Tržnice Rijeka  d.o.o. i prisutnost navedene gñe. Ružice Milić. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno je donijelo odluku da će u roku od 
dva (2) mjeseca organizirati sastanak sa predstavnikom zgrade Brajda 10 gñe. 
Ružice Milić, nadležnim službama, kao i predstavnicima Tržnice Rijeka d.o.o..  
 
AD 7-2 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail – Podnesak roditelja djece s područja 
MO Brajda upućen Gradonačelniku u kojemu se roditelji žale na lošu organizaciju dočeka 
Djeda Božićnjaka na području MO Brajda-Dolac. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije raspravljalo o navedenom podnesku. 
 
 
AD 8  
 
Pod točkom tekuća  komunalna problematika nije bilo dodatnih prijedloga Vijećnika i 
nije bilo rasprave. 



 
 
AD 9  
Pod točkom razno nije bilo dodatnih prijedloga Vijećnika i nije bilo rasprave. 
 
AD 9-1 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike da je Gradsko Vijeće Grada Rijeke na 25. 
sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Plan raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini, prema kojem je za 
područje Mjesnog odbora predviñeno 112.000,00 kn. Plan raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete uručen je Vijećnicima. 
Tajnica MO Brajda-Dolac je isti postavila na WEB stranicama MO Brajda-Dolac.     
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice te nije imalo 
primjedbe. 
 
AD 9-2 

 
Tajnica MO Brajda–Dolac obavijestila je Vijećnike da su u ulici 1. maja 14 a dana 17. 
siječnja 2012. god. porušeni stupići i oštećena ograda Udruge "Klub srce" te da je o tome 
izvijestila ravnatelja za komunalno redarstvo kako bi se isti mogli u što kraćem roku 
postaviti i sanirati nastala šteta.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice te nije imalo 
primjedbe. 
 
 
AD 9-3 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o napisanom Izvješću o realizaciji 
programa Doček Djeda Božićnjaka – Dani dječje radosti 2011. godine, te im isti uručila. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo napisano Izvješće o 
realizaciji programa Doček Djeda Božićnjaka – Dan dječje radosti 2011. godine.  
 
AD 9-4 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o napisanom Izvješću o radu Vijeća MO 
Brajda-Dolac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, te im isti uručila. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo napisano Izvješće o radu 
Vijeća MO Brajda-Dolac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.  

 
 Sjednica je završila u 18:45 h. 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.  
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

 
 
 

  
 

 


