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 ZAPISNIK 
 SA 6. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 6. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 29. travnja 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 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
Marina Stamenković, tajnica MO  (bolovanje) 

  
 

Usvajanje zapisnika sa  5. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Jednoglasno je odlučeno da će Zapisnik biti usvojen na slijedećoj sjednici 

  
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dopis Rijeka prometa d.d. 
            Predmet: popravak metalnih stupića - odgovor 

2. Dopis OGU za komunalni sustav, Direkcija plana,razvoja i gradnje 
            Predmet: odgovor na dopis KLASA:026-01/15-01/1, URBROJ:2170/01-09-10-15-5/I 

3. Dopis OGU za gospodarenje imovinom 
            Predmet: korištenje poslovnog prostora 

4. Dopis Konzervatorskog odjela u Rijeci 
            Predmet: očitovanje na dopis VMO Brajda-Dolac o obojanom dijelu prizemlja zgrade u ulici   
            F. la Guardia 8A 

5. Dopis Odbora za mjesnu samoupravu 
               Predmet: održavanje tematskih sjednica Odbora za mjesnu samoupravu 

6. Zahtjev za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
             caffe bara "La Guardia", F. la Guardia 23A     

7. Podnesci građana: 
             e-mail g. Gorana Bulića – prijedlog komunalnog prioriteta za 2016. godinu 

8. Dopis Direkcije za mjesnu samoupravu            
            Predmet: Sportski susreti MO-a povodom dana Svetog Vida 2015. godine 

9. Dopis OGU za gospodarenje imovinom          
             Predmet: Suglasnost za postavljanje nadzorne kamere  

10. Tekuća komunalna problematika 
11. Razno  

 



AD 1    
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis – odgovor Rijeka prometa d.d., o postavljanju 
(popravku)  dva  zaštitna stupića na adresi Prvog maja 32. 
  
  Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 
AD 2   
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis - očitovanje OGU za komunalni sustav, Direkcije 
plana, razvoja i gradnje, na dopis KLASA: 026-01/15-01/1, URBROJ:2170/01-09-10-15-/I, o  radovima 
koje navodi g. Bruno Rosanda, u ulici Prvoga maja 32, a koji se odvijaju ili će se odvijati na zgradi 
bivšeg konačišta željeznice.     
 
  Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 
AD 3 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za gospodarenje zemljištem, Direkcije za 
upravljanje objektima poslovne namjene, upućen Klubu navijača Armada Rijeka, koji se nalazi na 
adresi Slaviše Vajnera Čiče 5/B, a u svezi prigovora građana na ponašanje članova Armade Rijeka. 
 
  Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac poslat će primjedbu,  jer građani opetovano imaju primjedbe na 
ponašanje korisnika prostora. 

 
AD 4 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje očitovanje Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorskog odjela u Rijeci, u svezi obojenog dijela prizemlja zgrade u ulici Fiorella la Guardia 8A. 
 
   Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac poslat će prijavu Komunalnom redarstvu Grada Rijeke zbog 
bespravno izvedenih radova. 

 
AD 5 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje prijedlog Odbora za mjesnu samoupravu o održavanju 
tematskih  sjednica Odbora za mjesnu samoupravu. 
  
  Zaključak:   

• Vijeće MO Brajda-Dolac je prijedlog  jednoglasno prihvatilo.  
 

AD 6 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO o dopisu Odjela 
gradske uprave za poduzetništvo, u kojem se traži mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu 
vlasnika za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "La 
Guardia", Fiorella la Guardia 23a, za dane 
 

- 18. i 25.04.2015.godine, kada bi caffe bar radio do 02:00 sata. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog organiziranja rođendanskih proslava 

Zaključak: 
• Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je pozitivno mišljenje o produženju radnog vremena 

ugostiteljskog objekta caffe bara "La Guardia", Fiorella la Guardia 23a.      
     

AD 7 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o pristiglim  prijedlozima  g. Gorana Bulića - komunalni prioriteti 
za 2016. godinu; 

 



1. Ograđivanje dječjeg igrališta (odnosno onemogućavanje pristup psima) na križanju Rendićeve i ulice 
Pomerio  
2. Izmjena pijeska(šljunka) u navedenom parku (uklanjanje starog i nasipavanje novog šljunka). 
  
  Zaključak:   

• Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da će navedene prijedloge g. 
Gorana Bulića, uvrstiti u prijedloge komunalnih prioriteta za 2016. godinu.   
 

AD 8 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila  je Vijeće MO sa dopisom Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu, u svezi sportskih susreta MO-a 
povodom dana Svetog Vida 2015. godine, koji će se održati na terenu Sportskog društva Zamet i 
Boćarskog kluba Zamet, dana 31. svibnja 2015. godine. MO Brajda-Dolac učestvovat će u dvije 
discipline - boćanje i karte (briškula i trešeta), a za koordinatora izabran je  g. Željko Čop,  koji će 
sastaviti ekipe.  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice MO Brajda-Dolac 
Gordane Šopić. 
 

AD 9 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO o dopisu OGU za 
gospodarenje imovinom, Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene 
namjene, u svezi suglasnosti navedenog odjela za postavljenje nadzorne kamere ispred ulaza u Caffe 
bar "Boćar" boćarskog kluba "Brajda", na adresi Pomerio 26 u Rijeci. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice VMO Brajda-Dolac 
Gordane Šopić. 

 
AD 10 

• Pod točkom deset Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo raspravu. 
 
AD 11 

• Pod točkom jedanaest Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo raspravu 
 
 
     
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 
 
 
     Zapisničar – Zamjenica Predsjednice VMO              Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
                 Sanja Crrnković                                                             Gordana Šopić 
                                                                          

 
 
 
  

 


