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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  28.10.2010. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 6. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
6. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 28.10.2010. (četvrtak) s početkom u 18:00 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   
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 
 Bojan Jarić, vlasnik caffe bara "Caffe la Tour", Blaža Polića 7 
   

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Prije početka sjednice Predsjednica VMO Gordana Šopić izvijestila je  članove Vijeća MO Brajda-
Dolac o nazočnosti  g. Bojana Jarića vlasnika caffe bara "Caffe la tour", Blaža Polića 7 koji je 
informirao nazočne Vijećnike  da je  predao zahtjev za produženje radnog vremena caffe  bara 
"Caffe la tour" Odjelu gradske uprave za poduzetništvo. Takoñer je izvijestio Vijeće da će se  
navedeni ugostiteljski objekt pridržavati propisa i neće remetiti javni red i mir. 
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest g. Bojana Jarića. 
  
Usvajanje zapisnika sa  5. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
            1. Natječaj za prijedloge projekata Riječkog programa lokalnog  
                partnerstva za 2011. godinu 
            2. Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
                ugostiteljskog objekta caffe bar "Red hot caffe", Ivana Filipovića 1 a 
            3. Usvajanje redoslijeda prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
                infrastrukture MO Brajda-Dolac za 2011. godinu 
            4. Razno 

 
 

 
  
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 



 2/3 

 
 
AD 1   
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je  na znanje natječaj za prijavu prijedloga projekata  

"Riječki program lokalnog partnerstva" za  2011. godinu.  
 
 
 
AD 2 
 
• Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu 

vlasnika Caffe bara "Red hot caffe", Ivana Filipovića 1 a,  za završetak radnog vremena do 
6:00 sati dana  24. i 31. prosinca 2010. godine. Produženje radnog vremena vlasnik traži radi 
organizirane proslave Badnjaka i dočeka Nove godine. 

 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo pozitivno mišljenje za 24. prosinac 2010. god. 
za proslavu Badnjaka  iz razloga što Vijeće smatra da je to blagdan koji se slavi u krugu 
obitelji.  
Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je pozitivno mišljenje za 31. prosinac 2010. god. za  proslavu 
dočeka Nove godine.  
 
 
 
 
 
AD 3   
 
• Nakon što su stručne službe Grada Rijeke obradile sve prijedloge prioriteta malih komunalnih 

zahvata prema vrstama te utvrdile potrebna sredstva za realizaciju istih, Vijeće  MO Brajda-
Dolac jednoglasnom odlukom donosi slijedeći: 

        
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac usvaja redoslijed prioriteta u održavanju objekata i 
ureñenja komunalne infrastrukture za 2011. godinu do visine ukupnih sredstava od 
210.000,00 kn.   
 
3.6  Rješavanje odvodnje oborinske vode u ulici Ive Marinkovića od kućnog broja 2 do kućnog 
broja 6  ( 60.000,00 kn) 
 
3.7   Sanacija nogostupa u ulici Pomerio od kućnog broja  21 do kućnog broja 25  (25.000,00 kn)  
 
3.8   Sanacija nogostupa u ulici Pomerio od kućnog broja  27 do kućnog broja 31  (35.000,00 kn)  
 
3.9.  Sanacija nogostupa u ulici Pomerio kod kućnog broja 26  (20.000,00 kn)  
 
3.2.  Sanacija nogostupa u Zadarskoj ulici  (30.000,00 kn)  
 
3.1   Postavljanje rukohvata na Finderleovim stubama  (25.000,00) 
 
3.4.  Sanacija nogostupa u ulici Školski prolaz kod kućnog broja 2 (15.000,00 kn)  
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AD 4  
 
• Vijećnici su  razmatrali dopis g. Tomislava Balena ovlaštene osobe suvlasnika zgrade Ivana 

Filipovića 6, Rijeka  u svezi problema parkiranja i prometa u ulici Ivana Filipovića. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je  zaključak da se dopis uputi Rijeka prometu 
d.d.    
 
 
• Vijećnici su primili na znanje dopis  prof. Tamare Žakula,  ravnateljice   Doma za 

dnevni boravak djece "TIĆ" Rijeka, Beli Kamik 11  u svezi problema sa nesnosnim 
smradom i otpadcima hrane i drugog smeća u dvorištu Doma za djecu "Tić". 

 
• Tajnica je izvijestila Vijećnike da  gña. Gordana Švinger iz ulice Alessandra Manzonia 2 želi 

biti prisutna na slijedećoj sjednici Vijeća. 
 
Zaključa: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je  na znanje obavijest.     
 
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje 

u izboru "Volonteri godine"  za  2010. godinu. 
 
• Tajnica je uručila Vijećnicima materijal sa održane prezentacije Odjela za gradsku 

samoupravu i upravu " Mjesna samouprava u gradu Rijeci".   
 

 
S  obzirom da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednica VMO je u 20:00 sati zaključila 

sjednicu.  
 

Sjednica je završila u 20:00 h. 
 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3)  stranice 

 

 

 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

 


