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ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
34. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 27.02.2013. s početkom u 19:00 sati u 

prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Zoran Kolanović, član VMO 
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice VMO 
• Igor Sušić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa   33. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
                

      1.  Izjava o  fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu   
2.  Podnesci grañana 
3.  Tekuća komunalna problematika  
4.  Razno 
 

 
 
 
Dnevni red je  prihvaćen  jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
AD 1   
 
Tajnica MO Brajda-Dolac upoznala je Vijeće MO Brajda-Dolac sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, 
te da je temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana 
Šopić, potpisnik Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne 
samouprave za proračunsku godinu 2012. kojom potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito 
korištenje proračunskih sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 
upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrñenih sredstava. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je navedeno primilo na znanje.   
 
AD 2   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje podnesak Vijećnika Igora Sušića. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike da je po primitku dopisa Vijećnika Igora Sušića isti 
proslijedila Direkciji za komunalno redarstvo, na rješavanje. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac.  
 
AD 3 
 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijećnike o usmenoj pritužbi g. 
Mersada Cakića  u svezi problema psećih izmeta na nogostupima i na zelenim površinama na širem  
području MO Brajda-Dolac, te je zajedno sa g. Mersadom Cakićem obišla  teren. Vijećnik Siniša 
Maroević predložio je da se postavi stalak s vrećicama za pseći otpad  u donjem parku Pomera i na 
širem području MO Brajda-Dolac. Vijeće MO Brajda-Dolac je nakon kraće rasprave donijelo 
slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  donijelo je jednoglasno odluku da se dopis uputi Direkciji 
za komunalno redarstvo Ravnatelju Zdenku Plešeu sa prijedlogom da komunalni redar 
prilikom obilaska terena upozorava i  kažnjava vlasnike pasa  koji ne uklone pseći izmet svog 
psa, te da se postavi stalak s vrećicama  za pseći otpad  u donjem parku Pomerio i na širem 
području MO Brajda-Dolac.  
 
AD 3-1 
          
Predsjednica VMO Brajda-Dolac  obavijestila je Vijećnike da je kolnik u Trpimirovoj ulici u blizini 
pješačkog prijelaza oštećen, te da bi ga trebalo sanirati i dopis poslati nadležnoj instituciji. 
Obzirom da  kolnik u Splitskoj ulici nije saniran, Predsjednica VMO Brajda-Dolac predlaže da se  
dopis za sanaciju kolnika pošalje ponovo.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlozima Predsjednice VMO Brajda-
Dolac. 
 
AD 3-2  
 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike da na nogostupu ispred  caffe bara "Boćar" 
u ulici Pomerio 26, kaplje voda iz vanjske jedinice klima ureñaja, te je predložila da se dopis uputi 
Direkciji za komunalno redarstvo Ravnatelju Zdenku Plešeu, kako bi se upozorio vlasnik klima 
ureñaja za navedeni problem.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Predsjednice VMO Brajda-
Dolac. 
 



AD 3-3 
 
Vijećnik Zoran Kolananović obavijestio je Vijećnike da se u ulici Ciottina kod k.br.16,  na nogostupu 
u blizini pješačkog prijelaza nalaze dva  izbočena vijka te da se grañani spotiču o njih, te je predložio 
je da se dopis uputi nadležnoj instituciji kako bi se navedeni problem uklonio sa nogostupa. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Zorana Kolanovića. 
 
AD 3-4 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike da je u ulici Pomerio kod k.br. 17 na kolniku 
nastala velika rupa, te da je o tome  obavijestila Direkciju za komunalno redarstvo. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac.  
 
AD 4 
 
Vijećnik Siniša Maroević obavijestio je Vijećnike da nije zatražio sastanak kod g. Danijela Frke, 
Rukovoditelja Sektora Prometa iz Rijeka pometa d.d, u svezi Obavijesti o produženju radnog 
vremena gradilišta "Zagrad B" i uvoñenjem dviju radnih smjena (kao što je navedeno u Zapisniku iz 
siječnja), jer prateći svakodnevno tijek radova smatra da su radovi tijekom noćnih sati tihi, te da 
stanari nemaju pritužbe na rad druge smjene. Ako doñe do velike buke tijekom noćnih radova i 
pritužbe stanara, osobno će o tome obavijestiti g. Danijela Frku.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Vijećnika Siniše Maroevića.    
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                    Gordana Šopić 

 
 
 
 
 
 

 
 


