
                                      

ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
3. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 14. siječnja 2015. 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  

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Igor Sušić, član VMO 
• Iva Sušić, član VMO 

 

 
 

Usvajanje zapisnika sa  2. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti VMO-a za 2015. godinu   
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić predložila je dopunu dnevnog reda – Dopisi 
koji su zaprimljeni poslije dostave poziva za sjednicu, pod točkom 4.   

 
       

   Dnevni red i dopuna dnevnog reda,  prihvaćena  je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/15-01/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  14. siječanj 2015. 



AD 1 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
Direkcije za mjesnu samoupravu,  Predmet:  Programske aktivnosti VMO-a za 2015. godinu, od 24. 
prosinca 2014. godine. 
   
  Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 
AD 2   
 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac Sanja Crnković obavijestila je Vijeće MO da se  u 
ulici Pomerio kod kućnog broja 27. i 29. obrušava fasada na nogostup, te je predložila Vijeću MO 
da se o tome  obavijesti nadležna služba kako bi se nastali problem riješio.    
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest zamjenice predsjednice Vijeća 
MO, te je donijelo odluku da se o navedenom problemu obavijesti  Direkcija za 
komunalno redarstvo. 

 
 
AD 2-I 
 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Siniša Maroević osvrnuo se na problem "Buvljaka" i učestala pitanja 
građana, kada će se problem "Buvljaka" riješiti. Predložio je Vijeću MO da se dopis uputi ponovo  
nadležnim službama u svezi rješavanja problema "Buvljaka", sa upitom kada će se  pronaći 
adekvatni prostor za prodavače rabljenih predmete, kako bi se napokon riješio problem. Vijećnik 
MO Siniša Maroević smatra da bi pronalaskom adekvatnog prostora a ne zauzimanjem nogostupa 
ispred zgrada,  riješili problemi prodavača rabljenih predmeta i stanara koji žive u blizini "Buvljaka" , 
te da bi i sam prostor izgledao ljepše za grad Rijeku. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest člana Vijeća MO Siniše 
Maroevića, te je donijelo jednoglasno odluku da se dopis uputi nadležnim službama. 

 
AD 2-2 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da su počeli radovi na sanaciji nogostupa u Ulici 
Trg  128. brigade  Hrvatske vojske, komunalni prioritet za 2014. godinu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 

AD 2-3 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je obilaskom terena primijetila da  nogostup u 
Zanonovoj ulici nije saniran kao i drugi nogostupi (komunalni prioritet iz 2014. godine), već je 
ostavljen nedovršen. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO i donijelo je odluku 
da se dopis uputi Rijeka  prometu d.d.. 

 
 
 



AD 3 
 
Pod točkom tri Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo raspravu. 
 
 
AD 4 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO o novo pristiglom 
dopisu Odjela gradske uprave za poduzetništvo, u kojem se traži mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac 
o zahtjevu vlasnika za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta 
caffe bara "Aqua bara", Blaža Polića 4A, za dane  
 

     - 17. i 24.01.2015.godine, kada bi caffe bar radio do 02:00 sata. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog organiziranja studenskih večeri. 

  
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je pozitivno mišljenje o produženju radnog vremena 
ugostiteljskog objekta "Aqua bara", Blaža Polića 4A. 

 
 
AD 4-I 
 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila  je Vijeće MO o novo pristiglom dopisu Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, Predmet: Financiranje programskih aktivnosti VMO-upute od 12.siječnja 2015. 
godine, te ih upoznala sa uputama i uručila presliku istog. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest i upute  tajnice MO, te nije imalo 
primjedbi na navedeni dopis. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 
 


