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ZAPISNIK 
SA 44. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
44. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 11. prosinca 2013. s početkom u 18:00 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  
• Igor Sušić, član  VMO 
• Siniša Maroević, član VMO 
• Marina Stamenković, tajnica MO  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
           - 
 
Usvajanje zapisnika sa  43. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
                

 
 
 

1. Usvajanje financijskog plana za 2014. godinu 
2. Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena 

-caffe bar "Plima", Krešimova 2c 
-caffe bar Code, Korzo 41D   
-caffe bar "M", Ivana Rendića 1 

3. Prijedlog dodatne lokacije – razlika sredstava po komunalnim prioritetima  za 2013.g. 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno   
       

       
 

Dnevni red je  prihvaćen  jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



 
AD 1 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obrazložila je Vijeću MO prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu i 
projekcije za 2015. i 2016. godinu koji je izrañen na osnovu usvojenih programskih aktivnosti Vijeća 
MO Brajda-Dolac za 2014. godinu. 
 
Zaključak : Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog plana za 
2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu. 

 
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 "Plima", 
Krešimirova 2c,  za dane: 

      - 21.,24.,28. i 31.12.2013. g. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog  predstojećih blagdana. 
 

Za Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje  
 radnog vremena  ugostiteljskog bara "Plima",  Krešimirova 2c, za dane 21.,24.,28. i   
31.12.2013.g. kada bi caffe bar radio do 06:00 sati. 
 
AD 2-1 
 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        

odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Code", Korzo 
41D,  za dane: 

      - 24. i 31.12.2013 g. kada bi caffe bar radio do 06:00 sati. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog  predstojećih blagdana. 
 

ZaklZaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje     
 radnog vremena  ugostiteljskog  bara  "Code",  Korzo 41D,  za  dane  24. i 31. prosinca  
 2013. g. kada bi caffe bar radio do 06:00 sati. 
 
AD 2-2 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        

odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "M", Ivana 
Rendića 1,  za dane: 

      - 24.,25.,27.,28. i 31.12.2013. g te 01.01.2014.g.. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog  predstojećih blagdana. 
 

ZaklZaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje     
 radnog vremena  ugostiteljskog  bara  "M", Ivana Rendića za dane 24.,25.,27.,28. i 
31.12.2013.g. te 01.01.2014.g. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati. 
 

AD 3 
Vijeće MO Brajda-Dolac  raspravljalo je u svezi  e-mail-a Rijeka prometa d.d. od 02.12.2013. g., u 
kojem se navodi razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2013. g u iznosu od 30.049,50 i 
prijedlogu Rijeka prometa d.d. da se sredstva utroše na sanaciju nogostupa u Splitskoj ulici kod 
k.br. 2. Vijeće MO Brajda-Dolac nakon kraće rasprave donosi slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno usvaja prijedlog dodatne lokacije po razlici 
sredstava po komunalnim prioritetima za 2013. godinu i suglasno je da se sredstva od 
30.049,50 kn utroše na sanaciju nogostupa u Splitskoj ulici kod k.br.2. 

 



 
AD 4    
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o "buvljaku" koji se nalazi na tržnici Brajda te o mogućnosti 
pronalaska nekog drugog mjesta. Nakon kraće rasprave Vijeće MO Brajda-Dolac donosi slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac u 2014. g. ima u planu organizirati  sastanak sa gradskim 
službama sa ciljem da se  pokuša riješiti  dugogodišnji problem "buvljaka" na tržnici Brajda.  
 
AD 5 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO da će se doček 
Djeda Božićnjaka održati dana 17.12.2013. g. u 17:00 sati u OŠ "Dolac". 
Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je odluku da će dostava poklon paketića  za djecu biti ispred OŠ 
"Dolac" u 09:00.    
Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je odluku da će dana 20.12.2013.g. u 10:00 sati posjetiti Udrugu 
"Klub Srce" te da će  korisnicima Udruge uručiti materijal za njihovu likovnu radionicu. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 
 

 
 


