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ZAPISNIK 
SA 50. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
50. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 17. lipnja 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 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje zapisnika sa  49. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
          

    
1. Dopis  OGU za komunalni sustav Direkcije plana, razvoja i gradnje  

-Odobrenje za postavljanje stupića u krešimirovoj ulici od k.br. 20 – 20A 
2. Dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem  

Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju  
-Zahtjev za odreñivanjem lokacije i površine za postavljanje ugostiteljske  
 terase pored ugostiteljskog objekta "AQUA BAR", Blaža Polića 4a 

3. Dopis OGU za poduzetništvo 
-Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena caffe bara "Code", Korzo 41D 

     4.   Podnesci grañana 
5.  Tekuća komunalna problematika 
6.   Razno  

 
 
 
       

   Dnevni red,  prihvaćen  je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 



AD 1  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, 
razvoja i gradnje u svezi odobrenja Rijeka prometu d.d. za postavljanje stupića u Krešimirovoj ulici 
od k.br. 20 do k.br. 24A.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis OGU za 
komunalni sustav, Direkcije plana razvoja i gradnje. 

 
AD 2   
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Grdana Šopić obavijestila je  Vijeće o dopisu Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem Direkcije za razvoj, urbanizam i 
ekologiju u svezi Predmeta: Zahtjev za odreñivanje lokacije i površine za  postavljanje ugostiteljske 
terase pored ugostiteljskog objekta "AQUA BAR", Blaža Polića 4a. 
Tajnica MO Brajda-Dolac poslala je zahtjev predstavniku suvlasnika zgrade Blaža Polića 4 za 
očitovanjem suvlasnika stanara g. Čedomiru Borčiću. 
Dana 17.06.2014.g. predstavnik suvlasnika stanara zgrade Blaža Polića 4. g. Čedomir Borčić 
poslao je e-mail u kojem navodi da se od 13 suvlasnika očitalo 8 od kojih je 7 suvlasnika protiv 
postavljanja terase a jedan je suvlasnik za. 
 
   
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac daje pozitivno mišljenje u svezi Zahtjeva za odreñivanjem 
lokacije i površine za postavljanje ugostiteljske terase pored ugostiteljskog objekta "AQUA 
BAR", Blaža Polića 4a. Tajnica MO Brajda-Dolac uputit će dopis   Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem, Direkcije za razvo, urbanizam i 
ekologiju.  
 
AD 3 
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 dan: 

      - 18. lipnja 2014.g.  kada bi caffe bar radio do 03:00 sata. 
Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog organiziranog praćenja prijenosa utakmica      
Svjetskog nogometnog prvenstva . 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac daje pozitivno mišljenje  za kasniji  završetak radnog 
vremena ugostiteljskog caffe bara "Code", Korzo 41A,  za dan 18. lipnja kada bi caffe bar 
radio do 3 sata.    
  
 
 
AD 4 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac je pročitala e-mail gñe. Maje Maule od 09. lipnja 2014. 
godine u svezi zamolbe da se pomakne kontejner za smeće u Krešimirovoj ulici u neposrednoj 
blizini prodajnog mjesta, kioska Inovine br.006, preko puta Brodokomerca. 
Nakon kraće rasprave Vijeće donosi slijedeći: 
 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis gñe. Maje 
Mamule pošalje OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem.  
 
 
 



AD 5 
 
Vijećnik Zoran Kolanović obavijestio je Vijeće  da  je netko od grañana premjestio kontejner u blizini 
pješačkog prijelaza kod k.br. 25, te je predložio da se dopis uputi Čistoći d.o.o. kako bi se isti vratio 
na staru poziciju u blizini k.br. 21. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlog Vijećnika Zorana Kolanovića. 
 
AD 5-I  
 
Vijećnik Siniša Maroević obavijestio je Vijeće da se u ulici Slaviše Vajnera Čiče od k.br. 7 do k.br. 
18 nalaze puno parkirnih mjesta za invalide,  te je predložio da se dopis uputi Rijeka prometu d.d. 
sa zamolbom da se provjeri koliko evidentiranih invalida ima u navedenoj ulici prema dokumentima,  
na osnovu čega su ucrtana invalidna parkirana mjesta. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Siniše Maroevića. 
Tajnica MO Brajda-Dolac  uputit će dopis Rijeka prometu d.d.   
 
AD 6 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće o uspješno provedenim 
danima MO Brajda-Dolac koji su se održavali u periodu  od 09. lipnja do 13. lipnja 2014. godine, te 
je upoznala Vijeće o utrošenim sredstvima za programe. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice Vijeća MO 
Brajda-Dolac Gordane Šopić.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 


