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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/10-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  30.08.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

3. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 30.08.2010. (ponedjeljak) s početkom u 19 sati u 
prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 

Sjednici su bili nazočni: 
• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Davor Batagelj, član VMO 
• Zoran Kolanović, član VMO  
• Igor Sušić, član VMO 
• Robert Baus, referent za mjesnu samoupravu 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 

 

1. Informacija o rokovima i metodologiji izrade Programa rada za 2011. godinu iz oblasti 
kulture, brige o djeci, sporta i tehničke kulture  
(izvjestitelj: referent za mjesnu samoupravu – tajnik MO) 

2. Prijedlog programa kulture za 2010. 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. Prije početka sjednice usvojen je zapisnik sa 
2. sjednice. 
 
 
AD 1 

Tajnik MO izvjestio je vijeće da je upravo u tijeku javni natječaj OGU za kulturu za sufinanciranje 
javnih potreba u kulturi 2011.,a koji je otvoren do 15. rujna 2010. godine, a da bi do 15. listopada 
2010. trebalo pripremiti prijedloge programa koje financiraju Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu, Odjel za sport i tehničku kulturu, te odjeli za zdravstvo, poduzetništvo (najljepša okućnica i 
balkon) te urbanizam i ekologiju (ekološke akcije). Tajnik je takoñer informirao vijeće o osnovnoj 
metodologiji izrade programa, aktivnostima koje se mogu financirati, te o iznosu koji se može 
očekivati od Grada, a što je sadržano u Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na 
području Grada Rijeke. 
 
AD 2 

 Kako je utvrñeno da na sjednici nije nazočna gña Ljiljana Mikin koja je na prošloj sjednici načelno 
predložila neke moguće programe iz oblasti kulture, vijeće se suglasilo da do zaključenja natječaja 
gradskog odjela za kulturu vijećnica Mikin uz pomoć tajnika MO predloži vijeću konkretan program 
o kojem bi se raspravljalo na narednoj sjednici.  
AD 3 

 Pod točkom „razno“ g. Igor Sušić izvjestio je vijeće o usmenoj zamolbi koju je primio od kluba 
navijača NK Rijeka „Armada“ da vijeće odobri klubu izradu prigodnog grafita na zidu ispred MO-a 
koji gleda na ulicu Pomerio. Vijeće je podržalo ovu inicijativu Kluba s time da se istom odgovori 
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kako zid nije u vlasništvu MO-a te vijeće nema ovlasti davati takve suglasnosti. 
Takoñer je zaključeno da će se ispitati vlasništvo zida i ukoliko je gradski da će VMO dati pozitivno 
mišljenje prema OGU za komunalni sustav, a takoñer i pokušati i materijalno podržati akciju 
dijelom materijala za grafitiranje (sprejeva) koji su ostali u MO-u od prošle godine.  

 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati.         
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Robert Baus 

Predsjednica VMO:  
Gordana Šopić 

 


