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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 GRAD RIJEKA 
 
   MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC  
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:    026-02/17-01/8  
URBROJ: 2170/01-09-10-17/2 
Rijeka,      05.09.2017. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 36. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 
36. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 23. kolovoza 2017. s početkom u 19:00 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 

 Iva Sušić, članica VMO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 Marina Stamenković, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
      Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice: 

 Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dani MO – programska aktivnost Vijeća - dogovor 
2. Primljeni/poslani dopisi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1.  
Vijećnici su razmatrali datume u rujnu koji bi bili najpogodniji za realizaciju Dana MO. 
 
Zaključak: Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Dani MO Brajda–Dolac održe u 
vremenu od 27. do 29. rujna 2017. g. 
 
Vijećnici su razmatrali glazbeni dio programa. 
 
Zaključak: Vijećnici su se složili da se i ove godine angažira glazbeni sastav. Za taj dio 
zadužena je Iva Sušić. 
 
Vijećnici su razmatrali sportski dio programa. Predsjednica VMO predložila je da se ove godine 
organizira i turnir u pikadu. 
 
Zaključak: Vijećnici su se složili da se organiziraju tradicionalni turniri u boćanju i te 
briškuli i trešeti kao i predloženi turnir u pikadu.  
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Vijećnici su razmatrali organiziranje akcije mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. 
 
Zaključak: Vijećnici su se složili da se navedena akcija organizira u suradnji s Crvenim 
križem.  
 
Vijećnici su predložili i slijedeće programske aktivnosti: 

 radionica za djecu – suradnja s udrugom Art mašina 

 projekcija filma na otvorenom – suradnja s Art kinom 

 sajam eko proizvoda – suradnja s udrugama 
 

Zaključak: Odluka o realizaciji navedenih aktivnosti bit će moguća nakon dogovora Sanje 
Crnković s udrugama. 
 
AD 2. 
Predsjednica VMO izvijestila je da su nadležni obaviješteni o oštećenju asfalta oko šahte u Ulici 
Blaža Polića 6 kod ulaza u trgovinu BIPA. 
 
Vijeće MO je upoznato s odgovorom g. Danijela Frke na prijedlog gđe Danijele Valenta da se na 
raskrižju Manzonijeve – Fiorello la Guardie – Ulice 1. Maja i Ulice Viktora Cara Emina napravi 
kružni tok kao rješenje prometnih gužvi. 
 
Zaključak: Vijeće MO je dopis primilo na znanje. Odgovor g. Frke tajnica će proslijediti i gđi. 
Valenta. 
 
AD 3. 
Predsjednica VMO upoznala je vijećnike MO o sljedećim komunalnim problemima: 

 suho stablo u parku Eugena Ćulinovića 

 oštećen asfalt (rupa oko šahte) kod Pomorskog fakulteta (na raskrižju Studentska 
ulica/Ulica Ivana Filipovića). 

 
Zaključak: Tajnica će poslati dopis nadležnim službama sa zamolbom za hitnu sanaciju. 
 
Igor Sušić upoznao je vijećnike MO o sljedećim komunalnim problemima: 

a) 10. kolovoza 2017. postavljen stupić kod Udruge Tić (Ulica Beli kamik). Stupić je 11. 
kolovoza 2017. uklonjen od nepoznatog počinitelja  

b) 17. kolovoza 2017. postavljen stupić u Ulici Beli kamik 16.  Stupić je 21. kolovoza 2017. 
uklonjen od nepoznatog počinitelja  

c) od 14. lipnja 2017. pilomati na Brajdi (kod Indexa) nisu u funkciji te se Ulica Blaža 
Polića koristi kao parking – Vijećnik Sušić traži od Prometnog redarstva izvješće koliko 
je napisano kazni za nepropisno parkiranje  

 
Zaključak: Za točke a i b tajnica će poslati dopis Rijekaprometu i Direkciji za komunalno 
redarstvo. Za točku c tajnica će poslati dopis Direkciji za prometno redarstvo. 
 
AD 4. 
Po ovoj točki nije bilo rasprave. 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 h.                                 Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Sanja Crnković 
Zamjenica Predsjednice VMO 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
Gordana Šopić 

 


