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ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
42. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 30. listopada 2013. s početkom u 19:00 sati u 

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

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Igor Sušić, član  VMO 
• Siniša Maroević, član VMO 
• Irena Vukosavljević, predsjednica VMO Belveder 
• Marina Stamenković, tajnica MO  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Ljiljana MIkin, zamjenica predsjednice VMO 
• Zoran Kolanović, član VMO  

 
 
 
Usvajanje zapisnika sa  41. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
                

 
 

1. Usvajanje prijedloga programa Vijeća MO Brajda-Dolac  za 2014. g. 
2. Prijedlog dodatne lokacije – komunalni prioriteti za 2014.g. 
3. Javni poziv za sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2013. g. 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 
         

        
 
 
Dnevni red je  prihvaćen  jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić predstavila  je Vijeću MO Brajda-Dolac 
prisutnu Predsjednicu Vijeća MO Belveder  Irenu Vukosavljević, koja je Vijeću MO Brajda-Dolac 
obrazložila dopis upućen OGU za razvoj,urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem a  VMO 
Brajda-Dolac na znanje, u svezi Zahtjeva za  dodjelu lokacije za postavljanje 4 kante za smeće u 
ulici Ive Marinkovića. Obzirom da se radi o ulici koja se nalazi na području MO Brajda-Dolac i koja 
graniči sa ulicom koja pripada području  MO Belveder, Predsjednica Irena Vukosavljević zamolila je 
Vijeće MO Brajda-Dolac za suglasnost u svezi Zahtjeva za dodjelu lokacije. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je dalo  suglasnost na navedeni  Zahtjev za 
dodjelu lokacije. 
  
 
 
AD 1     
 
Tajnica MO Brajda-Dolac pročitala je Vijeću MO napisane programe za 2014. godinu  prema 
prijedlogu  Vijeća MO Brajda-Dolac. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo napisane programe za 2014. 
godinu.  
 
AD 2   
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o neiskorištenim sredstvima po 
komunalnim prioritetima za 2014. godinu, te je Vijeće  MO Brajda-Dolac nakon kraće rasprave 
predložilo slijedeće dodatne lokacije: 
 
1. Sanacija nogostupa u ul. Blaža Polića od k.br. 1 do k.br.  3 
2. Sanacija nogostupa  u ul. Krešimirova od k.br. 20 A do k.br. 24 A (do pješačkog prijelaza) 
3. Sanacija stepenica u ul. Ive Marinkovića kod k.br. 8 
4. Sanacija nogostupa u ul. Fiorella la Guardia od k.br. 2 do k.br. 6 
5. Sanacija rubnjaka u Krešimirovoj ulici od k.br. 1 do k.br. 3 
6. Obnova živice u Krešimirovoj ulici od k.br. 1 do k.br. 3 
 
Zaključak: Na osnovi predloženih dodatnih lokacija Tajnica MO Brajda-Dolac  napisat će 
dopis i zajedno sa fotografijama, urisima i tablicom dopis uputiti  Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 
 
AD 3 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o prijedlogu za volontera godine,  te je jednoglasno predložilo 
gñu. Mirandu Veršić, likovnu umjetnicu koja je izlagala svoje slike za Dane MO Brajda-Dolac te je 
svojim volontiranjem doprinijela kulturnom promoviranju MO Brajda-Dolac. Obzirom da gña. Miranda 
Veršić nije bila u mogućnosti prisustvovati sjednici Vijeća obaviještena je telefonskim putem od 
strane Vijeća MO Brajda-Dolac da je predložena za volontera godine.     
 
Zaključak: Gña. Miranda Veršić  zahvalila se Vijeću MO Brajda-Dolac na prijedlogu za 
volontera godine za  2013.godinu. Obzirom da je gña Miranda Veršić već bila  volonter, 
smatra da ovo što je svojim radom za Dane MO Brajda-Dolac  doprinijela  MO Brajda-Dolac, 
nije dovoljno za prijedlog volontera godine, te  uz zahvalu Vijeću MO Brajda-Dolac nije 
prihvatila prijedlog  da bude nominirana za volontera godine.       
        
 
 



 
 
AD 4 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u  g. Alena Čemeljića zaprimljenog 29. listopada 
2013. g. u kojem se navodi problem čišćenja ulice Pomerio, te je nakon kraće rasprave donijelo: 

 
 Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi Čistoći     
d.o.o. na rješavanje te da se odgovor dostavi Vijeću MO Brajda-Dolac.   

 
 
AD 5 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  Gordana Šopić osvrnula se na protekle Dane MO Brajda-
Dolac koji su se održavali od 21. listopada do 25. listopada 2013. godine, te je izrazila zadovoljstvo 
što su se  tijekom svih dana odvijanja programa a pogotovo na otvaranju izložbe gñe. Mirande 
Veršić odazvali mnogobrojni grañani. Predsjednica Vijeća MO obavijestila je članove Vijeća MO da 
je na otvaranju izložbe, gña. Miranda Veršić poklonila za MO Brajda-Dolac umjetničku sliku i da su 
Korisnici "Kluba Srce"  poklonili  uradak cvijeće-kale od keramike  koju su izradili na likovnoj 
radionici, uz zahvalu Predsjednice Kluba Srce za dugogodišnju suradnju i za donaciju Mjesnog 
odbora Klubu Srce Rijeka. Vijeće MO Brajda-Dolac zahvaljuje se svim sudionicima u ostvarivanju 
programa, likovnoj umjetnici, djelatnicima BK "Brajda", sportašima i koordinatorima  u turniru u 
boćama i kartama, glazbenicima, predavačima, svim volonterima, poslovnim suradnicima te 
mnogobrojnim grañanima koji su popratili programe Vijeća MO Brajda-Dolac.   
 
 
 
 
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 

 
 

 
 


