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ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
23. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 29.03.2012. god. s početkom u 19:00 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 
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Igor Sušić, član VMO  

 
Usvajanje zapisnika sa  22. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
      

 
1. Zakon o fiskalnoj odgovornosti  
2. Imenovanje  povjerenika civilne zaštite na području mjesnog odbora   
3. Podnesci grañana  

- e-mail g. Nikše Vitkovića, Erazma Barčića 9 
Predmet: Privremeno ukidanje parkirnih mjesta u Barčićevoj ulici    

      - e-mail i dopis  Rijeka prometa d.d. 
Predmet: Privremeno ukidanje parkirnih mjesta u Barčićevoj ulici 

            -očitovanje na dopis 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Pripreme za obilježavanje Dana MO  
6. Razno 

 
 
 
            

 
 
 
 



AD 1 
 
Zamjenica predsjednice VMO Brajda-Dolac Ljiljana Mikin informirala je Vijećnike o 
sastanku koji je održan u gradskoj vijećnici dana  14.03.2012. god.  koji je organizirao Odjel 
za gradsku samoupravu i upravu a u svezi prezentacije Zakona o fiskalnoj odgovornosti.      
U svezi istog tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o slijedećem: 
- Dopis koji je upućen Uredu za financijsko upravljanje kontrole Grada Rijeke  
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2011.   
- Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2011. 
- Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2011. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest zamjenice 
predsjednice VMO Brajda-Dolac i tajnice MO.  
 

           
AD 2   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac je na osnovu prijedloga za povjerenika civilne zaštite na 
području MO Brajda-Dolac jednoglasno izabralo Vijećnika Sinišu Maroevića.   
 
 
AD 3 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o  podnescima g. Nikše Vitkovića ovlaštene osobe 
suvlasnika zgrade Erazma Barčića 9 i dopisu Rijeka prometa d.d. u svezi predmeta: 
Privremeno ukidanje parkirnih mjesta u ulici Erazma Barčića.  
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac  donijelo je jednoglasno odluku da se dopis uputi 
Rijeka prometu d.d.  a na znanje g. Nikši Vitoviću,  sa prijedlogom da se Rijeka 
promet d.d.  obvezuje da  pronañe najpovoljnije rješenje za stanare zgrada u svezi 
parkirnih mjesta.       
 
 
AD 4   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o nogostupima  koji su sanirani nakon velikih 
radova (iskopa) na području MO Brajda-Dolac. 
 
 
AD 5 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o pripremama za održavanje  Dana MO i datumu 
održavanja. Tajnica MO obavijestila je  Vijećnike o uputama  u svezi računa, narudžbenica, 
ugovora, ponuda, pozicijama, izmjeni financijskog plana i o svim ostalim  financijskim 
transakcijama koje prate realizaciju programa Vijeća.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  donijelo  je jednoglasno odluku da se  Dani MO 
Brajda-Dolac neće održati u mjesecu travnju prema usvojenom programu te će se na 
slijedećoj sjednici koja će se održati u mjesecu travnju utvrditi mjesec i datum 
održavanja Dana MO. Vijeće MO primilo je na znanje obavijest tajnice.  
 
 
 

 
 
 
 
 
    



 
AD 6 
 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeće MO Brajda-Dolac o zahtjevu 
vlasnika za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe 
bara "Rich", Jadranski trg 1a 
-08. i 09. travnja 2012. godine kada bi caffe bar "Rich" radio do 04:00 sata. 
Produženje radnog vremena vlasnik traži zbog obilježavanja Uskrsa. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za 
produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta "Rich", Jadranski trg 1a za dane 
08. i 09. travnja 2012. godine. 
 
 
AD 6-1 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o održavanju sportskih natjecanja 
Mjesnih odbora  povodom obilježavanja Dana Svetog Vida koji će se održati dana 
02.06.2012.god. na Zametu (boćanje, briškula i trešeta) a 09. i 10.06.2012. god. na Delti  bi 
se igrao nogomet. Dana 02.04.2012. god. u 14:00 h na polukatu u Trpimirovoj 2 održat će 
se sastanak koordinatora ekipa koje će predložiti Vijeće mjesnog odbora. 

           
            Zaključak: Vijeće   MO  Brajda-Dolac  primilo  je  na  znanje  obavijest  tajnice  MO i  
            jednoglasno je izabralo g. Željka Čopa  za  koordinatora ekipa za  MO Brajda-Dolac.  
           Tajnica MO obavijestit će  g. Željka Čopa o sastanku koordinatora. 
 
            AD 6-2 
 
            Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o slijedećem: 
            
            -  Obavijest o pozivima za komunalne prioritete za 2013. godinu koji će biti otvoren od  
                02. travnja do 23. travnja 2012. godine. – materijal uručen na sjednici 
            -  Dva rješenja Odjela za komunalni sustav Direkcije plana, razvoja i gradnje 
              - radovi na ureñenju ulice Rudolfa Strohala do 25. ožujka 2012. godine 
              - formiranje priključka radi izgradnje grañevinske jame garaže Zagrad u ul. Ivana Pavla II 
                te korištenje nerazvrstanih cesta i dijela drugih javno prometnih površina u ulicama:   
                Ivana Dežmana, Dolac, Ciottinoj i Bodulovo u periodu od 12. ožujka do 31.prosinca.  
                2012. godine  - materijal uručen na sjednici  
             -  Dana 21. ožujka 2012. g. u ulici Pomerio postavljeni su fiksni stupići 
             -  Djelatnici Čistoće d.o.o. posjekli su  kesten u ulici Ivana Dežmana 5 što je jedna 
                od stavki usvojenih  komunalnih prioriteta za 2012. godinu.   
             -  Najavljeno je raščišćavanje zelene površine u ulici Frana Kurelca – komunalni prioritet  
                za 2012. godinu. 
             -  06.03.2012. god. počeli su radovi na izgradnji garaže Zagrad B. 
             -  13.03.2012. god. Rijeka promet d.d.  izvršio je preregulaciju prometa u Barčičevoj ulici.   
             -  Zapisnik sa održane zajedničke sjednice VMO Potok i VMO Brajda-Dolac – materijal  
                 uručen na sjednici 
             -  Završetak sanacije nogostupa u ulici Ciottinoj dana 28.03.2012. god. nakon velikih 
                iskopa na području MO Brajda-Dolac      
    

AD 6-3 
 
Vijećnici su upoznati sa projektom Zelena Čistka –  jedan dan za čisti okoliš koji bi se 
trebao održati dana 21. travnja 2012. godine. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nema prijedloga lokacije za MO Brajda-Dolac u 
svezi  navedene  akcije  ali  podržavaju takav projekt  te su suglasni pridružiti se 
akciji koja će se održati dana 21. travnja 2012. godine.  
 



AD 6-4  
 
Vijećnik Siniša Maroević predložio je Vijećnicima da se dio kolničkog traka  u ulici Slaviše 
Vajnera Čiče od k.br. 1 do k.br. 3 prenamjeni za tri dostavna mjesta iz razloga što grañani 
koji stanuju u navedenoj ulici i  vlasnici trgovačkih radnji nemaju obilježena dostavna mjesta  
te su prilikom dostave  primorani svoja vozila nepropisno ostavljati na kolniku jer su na 
nogostupima postavljeni fiksni stupići.    
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Vijećnika Siniše 
Maroevića i donijelo je odluku da se dopis uputi Rijeka prometu d.d.   
 
 
 
 

  
 
Sjednica je završila u 20:50 h. 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranica.  
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

 
 

  
 

 


