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ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
41. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 25. rujna 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 
• Željko Čop, koordinator turnira u kartama 
• Marina Stamenković, tajnica MO  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Igor Sušić, član VMO 
• Siniša Maroević, član VMO  

 
 
 
Usvajanje zapisnika sa  40. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
                

 
 

1. Prijedlog i usvajanje rebalansa za 2013. godinu 
2. Prijedlog programa Vijeća MO za 2014. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno  

        
 
 
 
 
Dnevni red je  prihvaćen  jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



 
AD 1     
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obrazložila je Vijeću MO Brajda-Dolac prijedlog Rebalansa Vijeća MO 
Brajda-Dolac  za 2013. godinu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo prijedlog Rebalansa za 2013. 
godinu. Rebalans plana sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
AD 2   
 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac Gordana Šopić dala je na raspravu  Vijeću MO Brajda-Dolac 
prijedlog Programskih aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac za 2013. godinu financiranih ili 
sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju 
programa iznosi sveukupno 20.000,00 kn. 

 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno predlaže slijedeće programe 
financirane iz Odjela za gradsku  samoupravu i upravu: 
 
      - Program za Dane MO Brajda-Dolac     
      - Program za doček  "Djeda Božićnjaka" – dani dječje radosti 
 

        
Zaključak:Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo predložene programe koji se 
financiraju iz Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
Vijeće MO Brajda-Dolac planira prikupiti donacije u iznosu od 1.000,00 kn za program doček 
"Djeda Božićnjaka".  
Vijeće MO Brajda-Dolac  nije usvojilo prijedlog programa za izradu "Biltena". 
 
  
AD 2-1   

 
Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno je  usvojilo prijedlog  Programa iz područja zdravstva:  
- mjerenje krvnog  tlaka i šećera u krvi dva puta godišnje 
Vijeće MO Brajda-Dolac surañivati će sa zainteresiranim grañanima-volonterima sa područja  
MO Brajda-Dolac u svezi organiziranja raznih predavanja na temelju zdravlja i sl.  
Akcija mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi organizirat će se u suradnji sa Gradskim 
aktivom Crvenog križa – financiranog od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb. 

      
AD 2-2     

 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac Gordana Šopić dala je na raspravu Vijeću MO Brajda-Dolac  
prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2014. godinu u području sportsko-rekreacijskih aktivnosti 
grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Brajda-Dolac. Traženi iznos 
za izvedbu programa iznosi 1.500,00 kn. 
Vijeće nakon kraće rasprave predlaže da se održe sportska natjecanja u boćanju i  kartanju 
(briškula i trešeta). 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno usvaja prijedlog Programa rada Vijeća MO 
Brajda-Dolac za 2014. godinu za područje sportsko – rekreacijskih aktivnosti grañana 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno donosi 
odluku da se za Dane MO Brajda-Dolac organizira sportska natjecanja: turnir u boćanju i 
turnir u  kartama (briškula i trešeta).  

 
 



 
AD 2-3  

 
Vijeće MO Brajda-Dolac nije usvojilo programe iz slijedećih odjela:  

 
1. Program Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo  
2. Program Odjela gradske uprave za poduzetništvo   
3. Program Odjela gradske uprave za urbanizam i ekologiju 
4. Program iz Odjela gradske uprave za kulturu 
 

AD 3  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac  razmatralo je dopis tvrtke KALID d.o.o. u svezi zahtjeva za omogućavanje 
parkirnog mjesta ispred ovlaštenog servisa MIELE, koji se nalazi na adresi Slaviše Vajnera Čiće 9A, 
te je nakon kraće rasprave donijelo: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi 
nadležnoj instituciji na rješavanje.   
 
AD 3-1 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o slijedećem: 
-  tijekom mjeseca kolovoza saniran je kolnik – dio Adamićeve  i Trpimirove ulice   
-  tijekom mjeseca kolovoza saniran je nogostup u ulici Riva 12 – komunalni prioritet za 2013.g 
- tijekom mjeseca kolovoza saniran je nogostup u ulici Ive Marinkovića od k.br.12 do k.br.24 – 
komunalni prioritet za 2013. g. 
-  u ulici F.la Guardia kod k.br. 13 oštećen je stupić i postavljen je novi 
 
AD 3-1 
 
Vijećnik   Zoran Kolanović  obavijestio je Vijećnike na opasnost pješačkog prijelaza u ulici Pomerio u 
blizini parka Pomerio i Zagrada, te je predložio da se dopis uputi nadležnoj instituciji sa zamolbom  
da se boljom signalizacijom upozore vozači na navedeni pješački prijelaz kako bi se zaštitili grañani 
a pogotovo djeca koji svakodnevno prelaze taj pješački prijelaz jer je u blizini škola "Brajda". Vijećnik 
navodi da na tom pješačkom prijelazu često dolazi do saobraćajnih nesreća gdje uglavnom 
stradavaju pješaci i da vozači  voze više od dozvoljene brzine tako da ne uspijevaju propustiti 
pješaka na pješačkom prijelazu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Zorana Kolanovića te 
je donijelo odluku da se dopis uputi nadležnoj instituciji. 
     
AD 4  

 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o dopisu Odjela gradske uprave 
za kulturu te održanom sastanku dana 25. rujna 2013. god.  u svezi  prijedloga i provedbi koncepta 
kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture  2020. godine, te da će Odjel gradske uprave 
za kulturu održati sastanak sa Predsjednicima Vijeća MO i svim zainteresiranim grañanima. 
Tajnica MO Brajda-Dolac uručila je na sjednici dopis Odjela gradske uprave za kulturu koji je 
zaprimljen dana  25. rujna 2013. god.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice MO Brajda-Dolac.  
  

 
 
 



 
AD 4-1  
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić predložila  je Vijeću MO Brajda-Dolac da se  
Dani MO Brajda-Dolac održe u periodu od 21. listopada do 25. listopada 2013. g. i da prvi  Dan MO 
Brajda-Dolac započne sa otvaranjem izložbe likovne umjetnice gñe. Mirande Veršić. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog predsjednice Vijeća MO 
Brajda-Dolac Gordane Šopić.  
 
AD 4-2 
 
Koordinator  turnira u kartama g.Željko Čop  obavijestio je  Vijeće MO Brajda-Dolac da će se turnir u 
kartama održati dana 23. listopada  2013. g. sa početkom u 16:00 sati, te da će organizirati ekipe. 
G.Željko Čop obavijestio je Vijeće MO Brajda-Dolac da ima dosta prijavljenih grañana te je  predložio 
da se ekipe sastavljaju  sa grañanima koji imaju  prebivalište  na području  MO Brajda-Dolac.   
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog koordinatora turnira u 
kartama g. Željka Čopa. 
 
AD 4-3 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac odredilo je vrijeme i datum odvijanja programa Dani MO Brajda-
Dolac: 
 
 - 21.10.2013. - 18:00 h - otvaranje izložbe likovne umjetnice gñe.Mirande Veršić  uz glazbeni 
program "Duo Vadlja" i recitacija pjesama na čakavštini pjesnika g. Luke Skorića.                           
-22.10.2013. - 16:00 h  – turnir u boćama – eliminacijsko natjecanje i finale 
-22.10.2013 – 18:00 h – predavanje prof. Željka Bartulovića  
-23.10.2013. od 10:00 do 12:00 h  – mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi u suradnji sa patronažnom 
sestrom gñom. Anicom Stanković iz Doma zdravlja – Patronažne službe sa područja MO Brajda-
Dolac   
-23.10.2013.  -16:00 h  - turnir u kartama ( briškula i trešeta) – eliminacijsko natjecanje i finale 
-24.10.2013.  -18:00 h - predavanje g. Ivana Lesingera  
-25.10.2013. -18:00 h - Završna svečanost:Svečana sjednica i podjela medalja i pehara za sportska 
natjecanja  i druženje grañana uz glazbeni program "TRIO MORČIĆI".  
   
Zaključak: na osnovu utvrñenog datuma i vremena odvijanja programa Tajnica MO Brajda-
Dolac izradit će plakate, postaviti tekst na WEB stranicama, obavijestiti medije i poslati 
pozive poslovnim suradnicima.  
 
 
       
       
 
 
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 

 
 

 



 


