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ZAPISNIK 
SA 38. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
38. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 19.06.2013. s početkom u 19:00 sati u 

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

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice VMO 
• Zoran Kolanović, član VMO 
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Igor Sušić, član VMO 
• Siniša Maroević, član VMO  

 
Usvajanje zapisnika sa   37. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
                

  
1. Dopis - Županijska uprava za ceste PGŽ  

- Predmet:  Popravak neravnina na kolniku u ulici Pomerio   
2. Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena 

ugostiteljskog objekta caffe bar "Gentleman's Choice", Zanonova 1 
3. Dopis Čistoće d.o.o. 

Predmet: suglasnost za izradu ključeva od stupića u ul. Alessandra Manzonia 
4. e-mail OGU za komunalni sustav Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 

Predmet: Prijedlog za rebalans 
5. Tekuća komunalna problematika  
6. Razno 

             
 
Dnevni red je  prihvaćen  jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



 AD 1     
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Županijske uprave za ceste PGŽ, KLASA: 340-
09/13-17/9  od 21.05.2013.g. u svezi Predmeta: popravak neravnina na kolniku u ulici Pomerio,  
odgovor na dopis koje je Vijeće MO Brajda-Dolac uputilo Županijskoj upravi za ceste dana 
06.05.2013.godine. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis.  
  
AD 2   
 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        

odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Gentlemans 
Choice" Zanonova 1, za dane: 

      - 08. lipnja i 06. srpnja  2013. god. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati. 
      Produženje radnog vremena vlasnik  traži zbog svečanog otvaranja caffe bara i proslave 
istog te zabave "Riječke ljetne noći" na kojoj bi nastupao DJ Ivan Mastermix i tamburaški sastav 
Zora. 
 

Za Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje     
 radnog vremena  ugostiteljskog  objekata  "Gentleman s Choice",  Zanonova 1,  za  dane  
08. lipnja i 06. srpnja 2013. godine, kada bi caffe bar radio do 05:00 sati. 
 
AD 3  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Čistoće Rijeka d.o.o., Naš broj: 05-339/1 od 
04.04.2013. god.,  Predmeta: Ključevi stupića u ulici Alessandra Mazonia. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 

AD 4  
 

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mailu OGU za komunalni sustav Direkcije zajedničke 
komunalne od 11. lipnja 2013.god., Predmet: Prijedlog za rebalans, u kojem se predlaže Vijeću MO  
Brajda-Dolac da se nakon obavljenih radova (razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 
2012. god.) ostati  cca 12.000,00 nerasporeñenih sredstava, te se predlaže Vijeću MO Brajda-
Dolac da se ista utroše za ureñenje parka Eugena Čulinovića ispred Mjesnog odbora Brajda-Dolac 
na adresi Pomerio 26. 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO Brajda-Dolac donosi: 
 
 Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno donosi odluku da je suglasno sa 
navedenim prijedlogom. 
 
AD 5 
 
Predsjednica VMO Gordana Šopić obavijestila je  Vijeće MO Brajda-Dolac o dopisima koji su 
pristigli poslije poziva na sjednicu: 
1. Dopis Hrvatske ceste, Klasa: 340-03/13-01/367  primljen 18.06.2013.g., Predmet: Oštećenja i 
nepravilnosti na državnoj cesti D3 kroz grad Rijeku – odgovor na dopis koje je Vijeće MO Brajda-
Dolac uputilo Hrvatskim cestama dana 06.05.2013.g. a u svezi nepravilnosti i oštećenja na kolniku 
na dijelu ceste D8 kroz Grad Rijeku. U dopisu se navodi da će se popravak izvoditi tijekom 06. – 
08. mjeseca 2013. g.u sklopu redovitog održavanja cesta prema planu izrañenom na temelju 
obilaska i financijskih mogućnosti. 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest Predsjednice VMO  Gordane Šopić i 
nije imalo primjedbi na navedeni dopis.  



 
   
2. Dopis g. Nikole Mataije koji je upućen Vijeću MO Brajda-Dolac u kojem se navodi da su se 
tijekom lipnja 2013. g. obavljali radovi na kanalizaciji u ulici Pomerio i tom prilikom otkriveno je 
stubište zgrade Pomerio 4.,6. i 8., osam stepenica  koje su postavljene prije stotinjak godina, te da 
su sada postavljene nove stepenice od cementa i različitih visina. G. Nikola Mataija navodi da su 
takvim nejednakim visinama stepenice jako nezgodne za prolaz pješaka i lako se na njima 
spotaknuti, pa su time i opasne za ozljeñivanje pješaka.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice VMO  
Gordane Šopić  i jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi nadležnoj instituciji. 
 
 
 
AD 5-I 
 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Zoran Kolanović obavijestio je Vijeće MO Brajda-Dolac da se u ulici 
Krešimirova u blizini k.br. 8 nalazi ostavljen hidrant nakon izvoñenja radova, te je predložio da se o 
tom problemu obavijestiti Direkcija za komunalno redarstvo, te da se isti ukloni. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Vijećnika Zorana 
Kolanovića i  suglasno je sa prijedlogom Vijećnika.  
 
AD 5-II 
 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Zoran Kolanović predložio  je Vijeću MO Brajda-Dolac da se  ulice na 
području MO Brajda-Dolac u ljetnom periodu  češće peru i čiste, te da se o tome obavijesti Čistoća 
d.o.o.. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Vijećnika Zorana 
Kolanovića i suglasno je sa prijedlogom Vijećnika.  
 
AD 5-III 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o slijedećem: 
- Direkciji za komunalnom redarstvo prijavljeno je oštećenje i ulegnuće šahti u ulici Blaža Polića 2 
- rupa na nogostupu u ulici F.la Guardia 1 
- rupa na nogostupu u ulici F.la Guardia 18 
-Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti upućen je e-mail u kojem se traži očitovanje u svezi 
nedovršenih radova  oko sanacije nogostupa kod novo postavljene čekaonice u blizini Pomerio 
parka  
-u ulici Blaža Polića od k.br. 5 do k.br. 9 učvršćen je i ofarban rukohvat po prijavi Tajnice dana 
16.04.2013. godine. 
 
AD 6 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac da je 
sa Tajnicom MO Brajda-Dolac prisustvovala 8. sportskim igrama Mjesnih odbora povodom Svetog 
Vida koje su održane dana 01.06.2013.g.  te je pohvalila ekipe u boćanju i kartama koje su 
predstavljale  MO Brajda-Dolac. 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice VMO 
Gordane Šopić.   

 
    

 



 
 
AD 6-I 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o održanoj akciji mjerenje krvnog tlaka i šećera u 
krvi koji je održan dana 18.06.2013.g. u prostorijama MO Brajda-Dolac. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje  obavijest Tajnice  MO Brajda-Dolac. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                    Gordana Šopić 

 
 

 
 


