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ZAPISNIK 
SA 46. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
46. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 19. veljače 2014. 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  
• Igor Sušić, član  VMO 
• Siniša Maroević, član VMO 
• Marina Stamenković, tajnica MO  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
            
Usvajanje zapisnika sa  45. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
                

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Brajda-Dolac za 2013. godinu 
2. Podnesci grañana 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno   

      
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić predložila je dopunu dnevnog reda - Izjava o 
fiskalnoj odgovornosti. 

 
       

Dnevni red,  kao i dopuna dnevnog reda  prihvaćena je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



AD 1  
 

 Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obrazložila je napisano  Izviješće o radu  
Vijeća za 2013. godinu te je dala na usvajanje:  

 
Za Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća za 2013.  
      godinu. 

 
AD 2 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail upit gñe. Ivane Klarin u svezi tematike 
nadogradnje zgrade Pomorskog fakulteta zaprimljenog u MO Brajda-Dolac dana 23.01.2014. g. i 
odgovor Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureñenje i grañenja, 
dostavljenog MO Brajda-Dolac dana 24.01.2014.g.   
 

  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  odgovor. 
 
 AD 2-I 
 
Predsjednica  Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić  obavijestila je Vijeće  o Zamolbi g. Dragana 
Blaževca  u svezi ureñenja već postojeće invalidne rampe na pješačkom prijelazu u ul. Žrtava 
Fašizma, te zamolbe za postavljanje nove invalidne rampe u ulici Ivana Dežmana. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se Zamolba uputi 
nadležnoj službi na rješavanje. 
 
AD 2-II 
 
Predsjednica  Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić  obavijestila je Vijeće o e-mail-u od 17. 
veljače 2014. god. gñe. Tatjane Ivošević u svezi zahtjeva za postavljanje fiksnih stupića na samom 
ulazu u središnje parkiralište u ulici Ivana Filipovića 17  kako bi se stanarima omogućio normalan 
izlaz s parkirališta. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se Zamolba uputi 
nadležnoj službi na rješavanje. 
 
AD 3 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac da na 
području Krešimirove ulice  ima dosta oštećenja (rupa na kolniku) te je dala prijedlog da se dopis 
uputi nadležnim službama kako bi se oštećenja na kolniku sanirala. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Predsjednice VMO Brajda-
Dolac Gordane Šopić, te je donijelo jednoglasno odluku da se dopis uputi nadležnim 
službama. 
 
AD 3-I 
 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Zoran Kolanović predložio  je Vijeću da se novopostavljeni stupići u ulici 
F.la Guardia kod k.br.25 i 27, koji su oštećeni zajedno sa nogostupom uslijed saobraćajne nesreće, 
bolje učvrste ili da se ublaži oštar zavoj, obzirom da se na tom mjestu učestalo dogañaju 
saobraćajne nesreće.  
 
Zaključak; Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Zorana Kolanovića 
te je donijelo jednoglasno odluku da se dopis uputi Rijeka prometu d.d.  



 
AD 3-II 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o slijedećim komunalnim 
oštećenjima: 
 
-  na nogostupu u ul. Ive Marinkovića kod kolnog ulaza u OŠ Brajda nalaze se ostaci cijevi 
prometnog znaka ili stupića koji vire iznad nivoa nogostupa 
- veća količina pijeska nanesena je na parkiralište iz dvorišta "Guvernerove palače" uslijed jačih 
oborina (ponovljena situacija kao i 2012. g kada je pijesak očišćen ali nije saniran uzrok) 
- iz OŠ "Brajda" zelenilo prelazi na javnu površinu i ometa prolaz pješaka u ulici Ive Marinkovića 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice  MO Brajda-Dolac. 
 
AD 3-III 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac da je u siječnju 2014. g. postavljen 
stalak sa vrećicama za pseći otpad u  Ciottinoj ulici  kod k.br. 30 i u ulici Ivana Pavla II. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice  MO Brajda-Dolac. 
 
AD 4 
 
Tajnica mo Brajda-Dolac upoznala je Vijeće MO Brajda-Dolac da će se u mjesecu ožujku zaprimati 
prijedlozi grañana za  komunalne  prioritete za 2015. godinu. 
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac. 
      

AD 5   
 
Tajnica MO Brajda-Dolac upoznala je Vijeće MO Brajda-Dolac sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, 
te da je temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana 
Šopić, potpisnik Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave 
za proračunsku godinu 2013. kojom potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje 
proračunskih sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja 
i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrñenih sredstava. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je navedeno primilo na znanje.   
 
 
 
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 

 
 

 
 


