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ZAPISNIK 
SA 26. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 

26. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 27.06.2012. s početkom u 19:30 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  
• Robert Baus, referent za mjesnu samoupravu  
 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

      
1. Izvješće o obilježavanju Dana MO Brajda-Dolac   
2. Rebalans financijskog plana MO Brajda-Dolac za 2012. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno    

  
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 

 

AD 1  
 

          Predsjednica VMO Gordana Šopić izvijestila je VMO o proteklim Danima MO Brajda-Dolac 
kao i o utrošenim sredstvima. 
           
                Kako je gña Šopić izvjestila, Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac započeli su dana 13.lipnja 
2012. god. znanstveno-popularnim predavanjem dr. sc. Željka Bartulovića, pod nazivom "Crtice iz 
povijesti  našeg grada" 
                U jutarnjim satima od 10:00 do 12:00 sati održana je akcija besplatnog mjerenja krvnog 
tlaka i šećera u krvi, u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa.  
                Turnir u briškuli i trešeti - dana 13. lipnja 2012. god.  održano je eliminacijsko natjecanje i 
finale, u caffe baru "Boćar", Pomerio 26.  
                Turnir u boćanju –  dana 15. svibnja 2012. god.  održano je eliminacijsko natjecanje i 
finale, na Boćalištu BK Brajda, Pomerio 26.. 
                  Dana 15. lipnja 2012. godine u 17:00 sati održano je otvaranje izložbe slika i skulptura 
akademske slikarice Anñele Opatić uz nastup ženske klape "Vongola".  
                   Povodom završetka Dana MO  Brajda-Dolac 15. lipnja 2012. g.  održana je svečana 
sjednica VMO na kojoj su  podijeljene medalje za sportska natjecanja i  organizirano je druženje za 
sve grañane uz prigodni glazbeni program ženske klape "Vongola" . 



 

 

               Za provedbu programa planirano je 6.425,00 kn sa pozicija Odjela za gradsku samoupravu 
i upravu, te 3.000,00 kn donacija. 
               Cjelokupni program realiziran je u okviru sredstava Odjela s time da je potrebno usklañenje 
po pojedinim pozicijama unutar financijskog plana. 
                Vijeće MO prihvatilo je izvješće.  
 

 

AD 2 
 

            Na osnovu izvješća VMO je jednoglasno prihvatilo predloženi rebalans financijskog plana, 
odnosno usklañenje sa stvarno realiziranim troškovima. 
           Rebalans plana sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
AD 3   

 

            Vijećnik MO Zoran Kolanović podsjetio je na problem parkiranja i zaustavljanja vozila u ulici 
Slaviše Vajnera Čiče kod k.br. 4 te je zaključeno da će se obnoviti zahtjev prema "Rijeka prometu" u 
cilju rješavanja problema. 
 
AD 4 
 

       Kako pod točkom razno nije bilo rasprave, predsjednica VMO je u 21.00 zaključila sjednicu. 
 

 

 Sjednica je završila u 21:00 h. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije  (2) stranice i 1 stranice priloga..  
 

 
                

 

 

 

Zapisničar: 
               Robert Baus 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

  
 

 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


