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ZAPISNIK 
SA 27 SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
27. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 16. studenoga 2016. 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  

 Igor Sušić, član VMO 

 Marina Stamenković, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 Iva Sušić 
 

Ostali nazočni: 

 Igor Bajok, Predstavnik Udruge „SMART“ 

 Dragica Fadljević, Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu  
 
 

Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog i usvajanje Programa  rada Vijeća MO za 2017. godinu   
2. Prijedlog i usvajanje dodatnih zahvata – komunalni prioriteti za 2017.god. 
3. Očitovanja nadležnih službi                   
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka  
6. Razno 

                                                                             

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 



AD 1.1 

Predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić, pozdravila je nazočne i nakon 
usvjanja Zapisnika sa 26. sjednice VMO i usvjanja dnevnog reda za 27. sjednicu, dala je riječ 
gospodinu Igoru Bajoku. 
Gospodin Igor Bajok predstavnik Udruge SMART, pozdravio je nazočne  te je  pohvalio  
Vijeće MO Brajda-Dolac,  da je jedino od svih Mjesnih odbora, predložilo suradnju sa 
Udrugom SMART, u pisanju programa Vijeća MO, za 2017. godinu.  
Obzirom da je Vijeće MO na svojoj 26. sjednici jednoglasno usvojilo da programi budu isti 
kao u 2016. godini, g. Igor Bajok predložio je Vijeću MO da zajedno vide što je potrebno da 
se programi za 2017. unaprijede, te je želio čuti još novih  prijedloga za programe. Predložio 
je Vijeću MO, unapređenje suradnje sa Udrugom „KLUB SRCE“ (radionice), prezentacija 
radionica „Art –maššine“ za članove VMO-a i građane, razmatranje mogućnosti širenja kruga 
suradnih organizacija koje djeluju na području MO-a (npr. dva muzeja iz susjedstva), 
suradnju sa Udrugom SMART, te veću suradnju sa volonterima. 
Vijećnik Siniša Maroević predložio je da se u prostorijama Mjesnog odbora organizira   
dežurstva i pružanje pomoći i podrške osobama starije dobi slabijeg socijalnog statusa, koje 
žive na području MO Brajda-Dolca, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Odjelom gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Gospodin Igor Bajok podržao je prijedlog Vijećnika Siniše Maroevića, te je predložio pilot 
projekt, ako se isti odobri od navedenih službi. 
Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević, obavijestit će o tom 
prijedlogu, Pročelnika Odjela  za gradsku samoupravu i upravu  Mladena Vukelića. 
Ravnateljica Dragica Fadljević obavijestila je Vijeće MO  da je upoznata sa prijedlozima 
programa Vijeća MO za 2017. god., te zahtjeva od Vijeća MO da smanji iznos reprezentacije 
za Svečanu sjednicu Vijeća MO, koja se uvijek održava zadnji dan Programa Vijeća MO, jer 
smatra da je iznos velik, u odnosu na posjetitelje.  
 
AD1-1 - a 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac, na zahtjev Ravnateljice Dragice Fadljević, da se iznos 
reprezentacije za Svečanu sjednicu Vijeća MO smanji, predložila je Vijeću  da se iznos 
reprezentacije za Svečanu sjednicu VIjeća MO smanji, a da se poveća iznos reprezentacije 
za program,  otvaranja Likovne izložbe i za sportske programe. 
 
Zaključak: 
       Vijeće MO Brajd-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog predsjednice Vijeća MO 
Brajda-Dolac. Ukupni iznos na proračunskoj tablici Vijeće MO, ne želi smanjiti. 
 
AD 2.1  

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dadatnim prijedlozima (višak sredstava) - 
komunalni prioriteti za 2017. godinu, te je nakon kraće rasprave donijelo slijedeći:  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo slijedeće dodatne prijedloge: 
 
1. dodatno uređenje parka Eugena Čulinovića , Ulica Pomerio 26 
2. sanacija podasta stubišta u Ulici Blaža Polića kod k.br. 12 
3. sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardia od k.br. 6 do k.br. 14 
4. sanacija nogostupa u Ulici Ivana Filipovića od k.br. 13 do k.br. 15 
5. postavljanje autobusne čekaonice u Ulici 1. maja kod k.br. 38 
 
 
 
 
 
 



AD 2.2. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u gđe. Lucije Bagić, iz Direkcije 
zajedničke komunalne djalatnosti, u kojem navodi da će  uskoro započeti radovi zbog 
premještanja trafostanice na dječjem igralištu Pomerio, u Ulici Pomerio, te Vijeću MO 
predlaže da se planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, sa stavke iz prioriteta 2016. 
godine: Zamjena pjeska na dječjem igralištu u Ulici Pomerio istočno od kućnog broja 20, 
preusmjere na iste radove u Park Eugena Čulinovića, u UIici Pomerio 26.  
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog gđe. Lucije Bagić. 
 
AD 3.1. 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o dopisu-odgovoru 
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, u svezi Predmeta: Pseći izmet na pločnicima Ulice 
Pomerio.  
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 
AD 3.2. 

Tajnica  MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u gđe. Jelene Jukić Lovrić, iz 
Direkcije za komunalno redarstvo,  u kojem navodi da je g. Branko Zupičić, poslao na više 
adresa  e-mail, u svezi problema radova u Ulici Ive Marinkovića, te da je očitovanje na 
njegov e-mail, dobio od Gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela. 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 
AD 3.3. 

Tajnica  MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u g. Jauk Vladimira, iz Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti, u  svezi dopisa g.Danijela Kneževića, za uklonjeni stup na 
kojem je bila rasvjeta u Ulici Uski prolaz, na zgradi Triglav osiguranja. Obzirom da nadležna 
služba nema podataka o bilo kakvom stupu i svjetiljci, g. Vladimir Jauk pozvao je g. Danijela 
Kneževića i  djelatnika iz Energa d.o.o., da zajedno izađu na teren, kako bi se ustanovilo 
gdje se točno nalazilo rasvjetno tijelo. Na terenu je g. Danijel Knežević, pokazao mjesto gdje 
je otuđen stup i svjetiljka, te zahtjeva od nadležnih službi da se isti vrati na mjestu.Tajnica 
MO zatražila je od g. Vladimira Jauka, očitovanje za navedeni problem, te će po istom 
obavijestiti Vijeće MO, na sjednici Vijeća MO. 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje 
 
AD 3.4.   

Tajnica MO  obavijestila je Vijeće MO o pristiglom dopisu (15.11.16.) – odgovoru, OGU za 
komunalni sustav Direkcije plana, razvoja i gradnje, na dopis u svezi Predmeta: Prometno 
rješenje zone smirenog i konroliranog prometa područja Dolac – očitovanje na dopis od 19. 
listopada 2016. g.,  kojeg je g.Đorđe Oluić, dostavio  Vijeću MO Brajda-Dolac. 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje  dopis, te je donijelo jednoglasno 
odluku da se isti pošalje g. Đorđu Oluiću, Ovl.predstavniku stanara, Dolac 5/5A, 
Rijeka.  
 
AD 3.5. 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o pristigom dopisu (15.11.16.) - odgovoru OGU za 
komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, u svezi Predmeta: Pseći izmet 
na pločnicima Ulice Pomerio.  
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 



AD 4.  - Pod točkom 4. Vijeće MO nije imalo raspave. 
 
AD 5.1. 
Predsjednica Vijeća MO obavijestila je Vijeće MO da će se program Doček Djeda 
Božićnjaka, održati dana 14.prosinca 2016. godine, u OŠ „DOLAC“, Dolac 12, sa početkom u 
18:00 sati. 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 
AD 5.1. –a 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o slijedećem: 
-  svi izvođači predstave upoznati su sa datumom, vremenom početka predstave i mjestom 
održavanja navedenog programa, te su svi suglasni sa istim 
- izrađen je plakat, poziv roditeljima za prijavu djece, te će isti biti postavljeni na Oglasnoj 
ploči MO Brajda-Dolac i u Dječji vrtić Delfin 
- poziv roditeljima za prijavu djece, biti će postavljen na WEB stranicam MO Brajda-Dolac, 
objavljen u Novom Listu i u eter Radio Rijeke 
- prijava djece obavljat će se u periodu od 21. studenoga do 02. prosinca 2016. godine 
- Brodokomerc d.o.o.  dostavio je u MO Brajda-Dolac, četiri slatkih paketića do 30 Kn , za 
izbor asortimana slatkih proizvoda u paketiću,  koji se naručuju za djecu 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 

  
AD 6-1 

Tajnica MO Brada-Dolac obavijestila je Vijeće MO, da je Ravnateljica Direkcije za mjesnu 
samoupravu  Dragica Fadljević, poslala e-mail u kojem navodi da je Pročelnik Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu Mladen Vukelić, podržao mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac u 
svezi najma prostora u Mjesnom odboru,  za tvrtku Vital med d.o.o., iz Rijeke. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
  
AD 6-2 
 

Tajnica MO obavijestila  je Vijeće MO o napisanim Izvještajima o provedenim programima 
Vijeća MO za 2016. godinu. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
  
 

Sjednica je završila u 21 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri(4) stranica. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
              Marina Stamenković Gordana Šopić 


