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ZAPISNIK 
SA 28. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
28. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 07. prosinca 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 

 Igor Sušić, član VMO 

 Iva  Sušić, članica VMO 

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

- 
Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje komunalnih prioriteta za 2017. godinu 
2. Prijedlog i usvajanje izmjene proračuna programske aktivnosti - Dani MO Brajda-

Dolac- Program VMO Brajda-Dolac za 2017. godinu  
3. Usvajanje financijskog plana za 2017. godinu 
4. Podnesci građana  
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Zahtjev za privremeno korištenje prostora MO 
7. Pismo potpore grupi građana u realizaciji projekta 

„Uređenje dijela okoliša dječjeg vrtića Delfin“ – program lokalnog partnerstva 
8. Završne pripreme za doček Djeda Božićnjaka 
9. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 



AD 1.1.  

Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je obrađene komunalne prioritete za 2017., te je nakon 
kraće rasprave donijelo slijedeći: 
  
Zaključak:  
 Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno  je usvojilo slijedeće komunalne prioritete 
za 2017. godinu, u ukupnom odobrenom iznosu od  213.000,00 kn: 
 

1. Uređenje stubišta koje povezuje Ulice Ivana Filipovia i 1. maja - 20.000,00 kn 
2. Proširenje javne rasvjete između Ulica Erazma Barčića kod kućnog broja 3 i 

Ciottine ulice kod kućnog broja 8 – 11.000,00 kn 
3. Izrada projekta uređenja postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio 

kod kućnog broja 26 – 15.000,00 kn 
4. Sanacija podesta stubišta u Ulici Blaža Polića kod kućnog broja 12 – 20.000,00 
5. Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardia od kućnog broja 13 do kućnog 

broja 14 – 34.000,00 kn 
6. Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Filipovića od kućnog broja 13 do kućnog broja 

15 – 20.000,00 kn 
7. Sanacija kolnika u Ulici Blaža Polića između kućnih brojeva 2 i 6  - 75.000,00 kn 
8. Uređenje podloge na dječjem igralištu u Ulici Fiorella la Guardia kod kućnog 

broja 5 – 3.000,00 
9. Zamjena tobogana i postava klupe na dječjem igralištu u Ulici Fiorella la 

Guardia kod kućnog broja 5 – 15.000,00  
 
AD 2.1. 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić, predložila je Vijeću MO izmjenu 
proračuna programske aktivnosti – Dani MO Brajda-Dolac za 2017. godinu. 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo izmjenu proračuna programske 
aktivnosti – Dani MO Brajda-Dolac za 2017. godinu. 
 
 
AD 3.1. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obrazložila je Vijeću MO prijedlog Financijskog plana za 2017. 

godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, koji je izrađen na osnovu usvojenih programskih 

aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac za 2017. godinu. 

Zaključak: 

     Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog plana za 
2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. 
 

 
AD 4.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je dopis g.Ronalda Kostadina, koji živi i stanuje u Ulici 
Ivana Dežmana 1, te je svakodnevni svjedok nepoštivanja prometnog znaka STOP, na kraju 
Ulice Ivana Dežmana, koja se priključuje na cestu s prednošću prolaza. U dopisu navodi da 
su sa takvim nepoštivanjem prometnog znaka u opasnosti pješaci na oba pješačka prijelaza, 
te ima zamolbu prema MO Brajda-Dolac, da se postave nekakve ležeće barijere ili svjetlosna 
upozorenja da bi se usporili ili zaustavili nedisciplinirani vozači.     
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom g. Ronalda Kostadina, te je  
donijelo jednoglasno odluku da se dopis uputi Rijeka prometu d.d., na razmatranje. 
 
 



AD 5.1. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u g. Filipa Jerkića iz Energa 
d.o.o, u kojem navodi da je usvojen prijedlog g. Jauk Vladimira iz Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti, a na zahtjev građana g. Danijela Kneževića. 
 

1. Proširenje javne rasvjete između Ulice Erazma Barčića kod kućnog broja 3 i Ciottine 
ulice kod kućnog broja 6. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g. Filipa Jerkića, te je 
donijelo jednoglasno odluku da se navedeni prijedlog uvrsti u listu komunalnih 
prioriteta za 2017. godinu. 
 
AD 5.2. 

Vijećnik MO Igor Sušić obavijestio je Vijeće MO, da je dana 28.11.2016.g.  prijavio tajnici MO 
Brajda-Dolac,  oštećenje stupića u Ulici Krešimirova kod k.br. 14. Nakon prijave Vijećnika 
MO Igora Sušića, tajnica je isti fotografirala na terenu i  istog dana obavijestila Direkciju za 
komunalno redarstvo, koji su e-mail proslijedili Rijeka prometu d.d.. 
Vijećnik MO Igor Sušić ima prigovor prema Rijeka prometu d.d., iz razloga što navedeni 
stupić nije postavljen istog dana po obavijesti tajnice MO, već nakon nekoliko dana. 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Vijećnika Igora Sušića. 
 
AD 6.1.  

Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je Zahtjev za privremeno korištenje prostora (dvorane) 
Mjesnog odbora Brajda-Dolac, g.Bogdana Vanića,od 28.11.2016.godine, koji bi prostor 
(dvoranu) koristio za razdoblje od 12. do 24. prosinca 2016. godine, u vremenu od 18:00 do 
21:00 sati, uz plaćanje. 
Gospodin Bogdan Vanić navodi da bi se prostor koristio u svrhu duhovnog obrazovanja, 
govore o bibliji i obrazloženju i značenju, te navodi da se ne radi o nikakvoj organizaciji, već 
samoinicijativno čitaju i proučavaju bibliju. 
Nakon kraće rasprave  Vijeće MO nije dalo jednoglasno mišljenje o navedenom Zahtjevu, te 
Predsjednica Vijeća MO Gordana Šopić, predlaže da se Vijeće MO izjasni glasanjem. 
Predsjednica je utvrdila da četiri Vijećnika nisu suglasna za korištenje prostora, dok je 
Vijećnik MO Igor Sušić suglasan. Vijeće MO nakon glasanja donosi slijedeći: 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac većinom glasova nije dalo pozitivno mišljenje na 
Zahtjev za privremeno korištenje prostora Mjesne samouprave g. Bogdana Vanića, iz 
razloga: Nedovoljan preciziran Zahtjev. Mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac, tajnica MO  
dostavit će Pročelniku Odjela za gradsku samoupravu i upravu mr.sc. Mladenu 
Vukeliću. 
 
AD 6.1. - a  

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je Predsjednik Vijeća MO Potok dr.sc. 
Bojan Hlača, uputio e-mail Vijeću MO Brajda-Dolac sa Zahtjevom za korištenje prostora 
(dvorane) MO Brajda-Dolac, za održavanje sjednice Vijeća MO Potok, dana 14. prosinca 
2016. godine, s početkom u 19:00 sati, obzirom da se prostor u MO Potok zbog radova, ne 
može koristiti. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je dalo pozitivno mišljenje, za navedeni 
Zahtjev.  

 
 



AD 6.1. - b  

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o Zahtjevu za privremeno korištenje 
prostora Mjesne samouprave, Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, koje bi koristilo 
prostor MO Brajda-Dolac dana 14.12.2016.godine, u vremenu od 17:30 do 18:30 sati, u 
svrhu održavanja sastanka odbora aktiva darivatelja krvi Centar (darivatelji s područja MO 
Luka, Školjić, Brajda-Dolac i Potok). 
 
 Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je dalo pozitivno mišljenje, za navedeni 
Zahtjev. 

 
AD 7.1. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o napisanom dopisu  kao potporu grupi 
građana,  koji su e-mail-om informirali Vijeće MO o svojoj namjeri prijavljivanja na natječaj 
Riječkog programa lokalnog partnerstava, u cilju rješavanja problema platoa na 
jugozapadnom dijelu okoliša, lijevo od pristupnih stepenica, dječjeg vrtića „Delfin“. 
 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je podržalo Pismo potpore grupi građana 
u realizaciji projekta  „Uređenje dijela okoliša dječjeg vrtića Delfin.“ 

 
AD 8.1. 

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dostavi slatkih poklon paketića od strane 
Brodokomerca d.o.o.,  za doček Djeda Božićnjaka, koji će se održati dana 14.12.2016. 
godine s početkom u 18:00 sati. Vijeće MO nakon kraće rasprave donosi: 
 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dostava slatkih 
poklon paketića izvrši dana 14.12.2016.godine, u 14:00 sati, ispred OŠ Dolac, Dolac 12. 

Tajnica MO će o navedenoj odluci Vijeća MO, obavijestiti  poslovođu  
Brodokomerca, te dogovoriti dostavu u navedeno vrijeme.   

 
AD 8.1.- a 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO  Sanja Crnković  predložila je Vijeću MO da se prijavljena 
djeca za Doček Djeda Božićnjaka, prozivaju prezimenom i imenom, za  podjelu slatkih  
poklon paketića.   
 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je podržalo prijedlog Zamjenice 
predsjednice Vijeća MO.  
 
AD 8.1. - b 

Tajnica MO je obavijestila Vijeće MO da je Predsjednica Udruge „Klub Srce“ , izvijestila e-
mail-om Vijeće MO, da je za likovnu radionicu potreban toner za štampač, koji bi se nabavio 
iz sredstava Programa Vijeća MO Brajda-Dolac za 2016. godinu – Doček Djeda Božićnjaka, 
u iznosu 300,00 kn, te  poziva Vijeće MO da posjete korisnike Udruge „Klub Srce“. 
Predsjednica Vijeća MO predložila je Vijeću MO da se dogovore za datum i vrijeme posjete 
Udruzi „Klub Srce“. 
 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice MO, te je donijelo 
jednoglasno odluku da Vijeće MO Brajda-Dolac posjeti Udrugu „Klub Srce“, dana 
21.12.2016. godine u 11:00 sati. Predsjednica Udruge „Klub Srce“ biti će obaviještena 
o navedenoj odluci Vijeća MO. 
 



AD 9.1. 

Tajnica MO je obavijestila je Vijeće MO o dopisu Odijela za gradsku samoupravu i upravu u 
svezi Predmeta: zatvaranje žiro računa mjesnih odbora. 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice MO Brajda-Dolac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
              Marina Stamenković Gordana Šopić 


