
                                        

ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
5. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 11. ožujka 2015. s početkom u 18:00 sati u 

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

 Gordana Šopić, predsjednica VMO 

 Sanja Crnković, zamjenica predsjednice VMO 

 Siniša Maroević, član VMO  

 Igor Sušić, član VMO 

 Iva Sušić, član VMO 

 Marina Stamenković, tajnica MO  
 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 

 
Usvajanje zapisnika sa  4. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Budućnost tržnice "Brajda" 
2. Tekuća komunalna problematika  
3. Razno 

 
   Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

  
KLASA:  026-02/15-01/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  11. ožujak  2015. 



AD 1 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić pozdravila je direktoricu Tržnice d.o.o. Rijeka  
Silvanu Šubat te je u ime Vijeća MO postavila pitanja u svezi budućnosti tržnice „Brajda", uređenja  
paviljona i problema "Buvljaka". 
Direktorica Tržnice d.o.o. Silvana Šubat obavijestila je Vijeće MO da su Tržnice d.o.o. Rijeka u 
koncesiji Grada Rijeke do sredine 2017. godine,  da  je Grad Rijeka odlučio urediti paviljon te da se 
još ništa ne zna da li će štandove koji se nalaze ispred zgrade preseliti u unutrašnjost paviljona. 
Interes Tržnice d.o.o. Rijeka je da se tržnica „Brajda“ uredi i da se svi štandovi ispred zgrade 
premjeste u unutrašnjost paviljona. Direktorica Silvana Šubat je napomenula da je „Buvljak“ veliki 
problem, te da se zalaže da se za isti nađe adekvatni prostor.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je  navedeno primilo na znanje, te se zahvalilo direktorici 
Tržnice d.o.o. Silvani Šubat za dolazak na sjednicu Vijeća Mjesnog odbora. 
 
AD 2 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o očitovanju Komunalnog redara Josipa Kordića  
na dopis  Vijeća MO Brajda-Dolac, u svezi boje na fasadi zgrade Ulici Fiorella la Guardia br.8A. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
AD  2-I 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o očitovanju  Ravnatelja Direkcije za komunalno 
redarstvo Zdenka Pleše na dopis Vijeća MO Brajda-Dolac, u svezi prigovora građana na remećenje 
reda članova Kluba navijača Armade u ulici Slaviše Vajnera Čiče 5B, gdje se nalazi prostor kluba. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO.  
 
AD 2-II 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu Rijeka prometa d.d., u kojem se navodi da se po 
komunalnim prioritetima MO Brajda-Dolac za 2014. godinu nakon provedenih postupaka te shodno 
planiranim i ugovorenim radovima pojavila razlika od 45.306,25 kn, koju je potrebno utrošiti u ovoj 
godini.  
Vijeće MO nakon kraće rasprave donosi slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se navedeni iznos 
utroši na sanaciju nogostupa od Ulice Fiorella la Guardia 14A do Ulice Prvoga maja 4B. 
 
AD 3 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu Predsjednika Boćarskog kluba „Brajda“ Orlanda 
Rivettia, u svezi zamolbe za  postavljanje nadzornih kamera ispred ulaza u Caffe bar „Boćar“, 
obzirom da se dana 01.03.2015. godine dogodila provala u prostorijama navedenog caffe bara. 
Vijeće MO nakon kraće rasprave donosi slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se navedeni dopis 
pošalje nadležnim službama na razmatranje. 
   
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 


