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ZAPISNIK 
SA 37. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
37. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 20.rujna 2017. 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 

 Igor Sušić, član VMO 

 Iva Sušić, članica VMO 

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

 Siniša Maroević, član VMO 
 
 
      Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice: 

 Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Dani MO – programske aktivnosti Vijeća  
2. Primljeni/poslani dopisi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu 
5. Upute za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora za 2018. godinu 
6. Razno 

                                                                             
 

 
 
                     Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 



AD 1.1.   
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac, Sanja Crnković, pročitala je slijedeći 
hodogram za Dane MO Brajda-Dolac: 
 
27.09.17.  -  17:00.h -  turnir u pikadu – mjesto održavanja Caffe bar „PLACA“, tržnica Brajda 
                 -  turnir u briškuli i trešeti ( još nije utvrđen datum i vrijeme održavanja turnira) 
27.09.17.  - 17:00 h do 18:30 h,  „VRT NA BALKONU“, Predavanje i radionica iz područja 
urbanog vrtlarstva, Predavač: Ivana Keller, mag.ing.agronomije.     
28.09.17.   -  17:00 h – turnir u boćanju.  
28.09.17.   -  17:00 do 18:30 h, radionica „BUDI KREATIVAN“ – predavanje iz područja 
psihologije kreativnosti, a nakon toga je radionica.  Članovi Udruge „Društvo za istraživanje i 
potporu“, donijeti će sav potreban materijal za izradu ukrasnog uporabnog predmeta, koje će 
sudionici moći odnijeti sa sobom. 
Predavanje će održati članice Udruge „Društvo za istraživanje i potporu“. 
Predavači: Voditelj Petra Štimac, mag.soc.ped.i  Barbara Fistonić, mag.soc.ped. 
29.09.17.  -   18:00 h – Svečana sjednica Vijeća MO Brajda-Dolac 
                     18:30 h– 21:30 h -  Druženje građana uz glazbeni program TS „MERAK“.  
                 
Voditelj TS „MERAK“  je g.Dino Sakić,  kojeg će Tajnica MO kontaktirati, u svezi potrebne 
dokumentacije za sklapanje Ugovora. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo navedeni hodogram. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac dostaviti će Tajnici MO, na e-mail MO Brajda-Dolac, 
konačni hodogram, kada se utvrdi datum i vrijeme održavanja  turnira u briškuli 
i trešeti. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je odluku da se plakati izrade u ponedjeljak 
(25.09.2017), i da se nakon utvrđivanja konačnog hodograma obavijesti Novi 
List. 

AD 1.2. 
Tajnica MO obavijestila je  Vijeće MO da je ugovorila sa  Voditeljicom  GD Crvenog križa 
Rijeka, datum i vrijeme besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, koje će se održati 
dana 28.09.2017.godine, u vremenu  od 10:00 h  do 12:00 h, u dvorani MO Brajda-Dolac.     
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
AD 2.1.  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail, očitovanje gđe. Ivane Parac, OGU za 
komunalni sustav, u svezi dopisa Vijeća MO, za hitno otklanjanje suhog stabla u parku 
Eugena Čulinovića, Pomerio 26. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni e-mail. 
AD 2.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u gđe. Vesne Babić Štimac, Predmet: 
Rasvjeta na Finderleovim stubama. 
 Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se navedeni e-
mail proslijedi „Energu“ d.o.o., Rijeka, na razmatranje, te zahtjeva 
očitovanje. 

AD 2.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u g. Mladena Mihovilovića, Predmet: 
Zamolba za postavljanje stupića, na nizbrdici, slijepom putu između Ul. Ive Marinkovića i Ul. 
Pomerio. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se navedeni e-
mail  proslijedi  Rijeka prometu d.d., na razmatranje, te zahtjeva očitovanje. 



 
AD 2.4.  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav Direkcije 
plana, razvoja i gradnje, u svezi izdavanja Prethodne suglasnosti Rijeka prometu d.d., u 
predmetu privremene regulacije prometa za vrijeme održavanja manifestacija organiziranih 
povodom održavanja međunarodne manifestacije „Dan bez automobila“ u organizaciji Grada 
Rijeke.   
Zaključak: 

   Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
AD 2.5.  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail Rijeka prometa d.d. u svezi Predmeta: 
Obavijest o privremenom zatvaranju južnog dijela Ciottine ulice za sav promet u razdoblju od 
16.- 22. rujna 2017. godine.   
Tajnica MO je obavijestila Vijeća MO, da je po primitku obavijesti, istu postavila na WEB 
stranicama MO Brajda-Dolac. 
Zaključak: 

    Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 

    Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, obavijest Tajnice MO. 
 
AD 2.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u  g. Lea Kurilića, iz Rijeka prometa d.d., u 
svezi Predmeta: MO Brajda-Dolac razlika sredstava po prioritetima za 2017. godinu – 
Prijedlog dodatne lokacije. 
Vijeću MO se predlaže, da se za preostala sredstva u iznosu od 11.071,25 kn, koja je 
potrebno utrošiti u ovoj godinu, postave rukohvati na stubištu koje povezuje Studensku ulicu i 
Ulicu Slaviše Vajnera Čiče. 
Zaključak: 

   Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku, da se usvaja                       
navedeni prijedlog g. Lea Kurilića. 

 
AD 2.7. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u  g. Maria Zaccarie, Predmet: potreba za 
prostorom jednom tjedno. 
Zaključak: 

     Vijeće MO Brajda-Dolac  dalo je pozitivno mišljenje za korištenje prostora 
(dvorane) jednom tjedno, osim srijede kada je dvorana rezervirana za rad 
Vijeća MO Brajda-Dolac.  

 
AD 2.8. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo na znanje, slijedeće poslane dopise: 

 Danijela Valenta – dostava očitovanja Rijeka prometa d.d. – Predmet: zamolba 
za  kružno raskrižje Manzonieva-Fiorello la Guardia – 1. Maja – Viktora Cara 
Emina. 

 OGU za komunalni sustav, Direkcija za prometno redarstvo n/p Ravnatelja 
g.Roberta Mišana – Predmet: Pilomati na Brajdi nisu u funkciji, nepropisno 
parkiranje u Ulici Blaža Polića.    

 Rijeka promet d.d.  – Predmet: postavljeni i uklonjeni stupići u Ulici Beli Kamik 
kod Udruge „Tić“. 

 OGU za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo – Predmet: Rupa 
oko šahte kod Pomorskog fakulteta. 

   
AD 3.1. 

 Pod točkom 3. Dnevnog rada, Tekuća komunalna problematika, Vijeće MO 
Brajda-Dolac, nije imalo raspravu. 



AD 4.1  
Tajnica MO Brajda-Dolac upoznala je Vijeće MO da je Odjel gradske uprave za kulturu 
odobrio dodatni Program iz kulture pod nazivom Lucijina priča, koji će se realizirati u 2017. 
godini, te su odobrena sredstva u iznosu od 3.000,00 kn na poziciji PRO1600 – Ostale 
usluge. Zbog usvojenih dodatnih sredstava u iznosu od 3.000,00 kn potreban je rebalans 
plana za 2017. godinu. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO, te je 
jednoglasno usvojilo rebalans financijskog plana za 2017. godinu, koji će se 
povećati za dodatnih 3.000,00 kn na poziciji PRO1600 – Ostale usluge.  

AD 5.1.   
Vijeće MO primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za 
mjesnu samoupravu od 18. rujna 2017.g., Predmet: Upute za prijavu programskih aktivnosti 
vijeća mjesnih odbora za 2018. godinu, sa propisanim obrascem za prijavu programa Vijeća 
mjesnog odbora. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac dostaviti će Tajnici MO Brajda-Dolac, prijedlog 
programa Vijeća MO Brajda-Dolac, za 2018. godinu, prema Uputama za prijavu 
programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora za 2018. godinu.   

 
AD 6.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac obavijestilo je Tajnicu MO da je za glazbeni sastav TS „MERAK“ 
tražen iznos od 1.600,00 kn. Obzirom da je na poziciji PRO 0955 Osobne i intelektualne  
usluge, usvojeni iznos od 4.600,00 kn, po financijskom planu za 2017. god. (koji je 
namijenjen za usluge glazbenog programa u iznosu od 4.000,00 kn i 600,00 kn za vođenje 
otvaranja likovne izložbe), Vijeće MO raspravljalo je o  preraspodjeli financijskih sredstava za 
program, Dani MO Brajda-Dolac.  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije na sjednici donijelo konačnu odluku o 
preraspodjeli financijskih  sredstava, te će nakon dogovora i donošenja 
konačne odluke, naknadno obavijestiti Tajnicu MO, na e-mail MO Brajda-Dolac. 

  
AD 6.2. 
Tajnica MO  obavijestila je  Vijeće MO, da Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu, 
Dragica Fadljević, mora biti upoznata sa odlukom Vijeća MO,  za preraspodjelu financijskih 
sredstava  za program Dani MO Brajda-Dolac, kako bi na vrijeme mogla razmotriti, zahtjev 
Vijeća MO, u svezi navedenog.  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, obavijest Tajnice MO. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
            Marina Stamenković Gordana Šopić 

 
 


