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ZAPISNIK 
SA 49. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
49. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 20. svibnja 2014. s početkom u 19:00 sati u 

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

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Zoran Kolanović, član VMO  
• Igor Sušić, član  VMO 
• Marina Stamenković, tajnica MO 

  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice VMO 
• Siniša Maroević, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa  48. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
          

  
1. Dopis  Rijeka prometa d.d. 

- Predmet: Zabrana zaustavljanja i parkiranja – odgovor na dopis od 03.04.2014. g 
2. Dopis Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke 

- Predmet: Postava kontejnera za komunalni otpad i reciklažu izmeñu Ulice  Pomerio 1. i 3. 
- obavijest – odgovor na dopis od 26.03.2014. g.  

3. Tekuća komunalna problematika 
4. Pripreme za Dane MO Brajda-Dolac   
5. Razno 

 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić predložila je dopunu dnevnog reda – Dopisi 
koji su zaprimljeni poslije dostave poziva za sjednicu, pod točkom 6.   

 
       

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

  
 



AD 1  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Rijeka prometa d.d. u svezi Predmeta: Zabrana 
zaustavljanja i parkiranja – odgovor na dopis od 03.04.2014. g. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis Rijeka prometa 
d.d.. 

 
AD 2   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, obavijest Komisije za postavljanje predmeta i 
privremenih objekata na području grada Rijeke, Predmet: Postava kontejnera za komunalni otpad i 
reciklažu izmeñu Ulice Pomerio 1. i 3., odgovor na dopis od 26.03.2014.g. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis Komisije za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke. 
 
AD 3 
 

  Vijećnik MO Brajda-Dolac Igor Sušić obavijestio je Vijeće  da pilomat stupići u ulici Blaža Polića već 
duže vrijeme ne rade i predložio je da se dopis uputi Rijeka prometu d.d.. 

 
  Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Vijećnika Igora Sušića, te 
je suglasno da se dopis uputi Rijeka prometu d.d.. 

   
 AD 3-1 
 
  Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić  obavijestila je Vijeće da je na kolniku u 
Supilovoj ulici, na vrhu stepenica kod hotela "Bonavia" nastalo veće oštećenje (rupa), te je 
predložila Vijeću da se dopis uputi nadležnoj službi kako bi se oštećenje saniralo. 

 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice Vijeća 
Gordane Šopić, te je suglasno da se dopis uputi nadležnoj službi. 
 
AD 4 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o pripremama za dane MO Brajda-Dolac te je nakon kraće 
rasprave donijelo slijedeći: 
 
 Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se  Dani MO Brajda 
odvijaju  od 09. lipnja do 13. lipnja 2014. godine, prema usvojenom programu: 
 
09. lipnja 2014.     Otvaranje likovne izložbe Dubravke Zaharije 
   18:00 sati           Čitanje poezije Dubravke Zaharije 
                               Glazbeni program: Večer uz Alena Polića 
                               Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
 
10. lipnja  2014.    Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi 
10:00-12:00  sati                  
    18:00 sati           Zdravstveno predavanje Ivana Lesingera 
                               Tema: Super biljna hrana i Zelena ljekarna 
                                Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 
                                            SPORTSKI PROGRAM: 
11. lipnja 2014.     Turnir u briškuli i trešeti- eliminacijsko natjecanje i finale 
    16:00 sati           Dvorana MO Brajda-Dolac, Pomerio 26 



11. lipnja 2014.     Turnir u boćanju – eliminacijsko natjecanje i finale 
     17:00 sati          Boćalište BK "Brajda", Pomerio 26 
 
 
13. lipnja 2014.                            ZAVRŠNA SVEČANOST 
    18:00 sati           Svečana sjednica Vijeća MO Brajda-Dolac 
    18:30 sati           Podjela nagrada za osvojena mjesta u sportskim natjecanjima  
                                Druženje grañana uz prigodni glazbeni program grupe "DUO KVARNER" 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac izradit će plakate i pozive te iste postaviti na  oglasnu ploču, WEB 
stranice MO, poslati obavijest u Novi list i u eter Radio Rijeke, te poslati pozive za Svečanu 
sjednicu  poslovnim suradnicima. 
 
AD 5 
 
Pod točkom razno Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo raspravu. 
 
AD 6 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o  
dopisu, odgovoru Rijeka prometa d.d. u svezi Predmeta: Postava zaštitnih stupića u Krešimirovoj 
ulici od k.br. 20. do 24 A. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis Rijeka prometa 
d.d.. 
 
AD 6-1 
 

Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        
odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Flumen pub", 
Krešimirova 16 A,  za dane: 

      - 12.,18. i 23.06.2014. g. kada bi caffe bar radio do 02:00 sata. 
Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog organiziranog praćenja prijenosa utakmica      
Svjetskog nogometnog prvenstva . 
 

Vijećnik MO Igor Sušić obavijestio je Vijeće da se vlasnik navedenog ugostiteljskog objekta, 
učestalo parkira na mjestu gdje nije dozvoljeno parkiranje u Krešimirovoj ulici u blizini caffe bara, te 
tim načinom ne poštuje komunalne i prometne propise u gradu Rijeci. Vijećnik Igor Sušić nije dao 
pozitivno mišljenje na zahtjev za produženje radnog vremena. 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno donosi slijedeći: 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo pozitivno mišljenje za kasniji  završetak radnog 
vremena ugostiteljskog caffe bara "Flumen Pub", Kešimirova 16A, iz razloga kojeg navodi  
Vijećnik Igor Sušić.    
  
 
Sjednica je završila u 21 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 
 


