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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-01/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  03.12.2010. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
8. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 03.12.2010. (srijeda) 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   
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
 
Ostali nazočni: 
 -gña. Elvia Paliska-Jelušić 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Prije početka sjednice Predsjednica VMO Gordana Šopić izvijestila je  članove Vijeća MO Brajda-
Dolac o nazočnosti  gñe. Elvie Paliska-Jelušić vlasnice stana u ulici Fiorella la Guardia 8, koja je 
izvijestila nazočne Vijećnike o narušavanju noćnog reda i mira od strane caffe bara  "Caffe la tour", 
Blaža Polića 7.Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest gñe.Elvie Paliska-Jelušić. 
 
 
Usvajanje zapisnika sa  7. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
            
            1.  Imenovanje novog člana Vijeća  Siniše Maroevića umjesto  
                 pokojnog Davora Batagelja                

2.  Završne pripreme za doček Djeda Božićnjaka  
            3.  Dopis Rijeka prometa d.d.  
                 - Mišljenje za zatvaranje dijela ulice Uski prolaz 
            4.  Programske aktivnosti mjesnih odbora iz područja sportsko rekreativnih 
                 aktivnosti grañana za 2011. godinu 
                 - Zapisnik sa sastanka Povjerenstva dana 16.11.2010. god. 
            5.  Zahtjevi za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
                 ugostiteljskog objekta caffe bara "Gala", Splitska 2b 
            6.  Razno    
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD1  
 
• Referent za mjesnu samoupravu  MO Brajda-Dolac uručio  je novom članu Vijeća Siniši 

Maroeviću tekst Izjave. Nakon što je Vijećnik Siniša Maroević rekao PRISEŽEM, 
potpisao je tekst Izjave i uručio ga referentu za mjesnu samoupravu. 

 
  
 
 
 
AD 2    
   
• Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa ponudom br. 26001-82/2010, Brodokomerca 

d.o.o.  za kupovinu poklon paketa za doček Djeda Božićnjaka u iznosu od 49,48 kn, te 
je donijelo odluku da se naruče 133 poklon paketa. 
Vijeće MO  donijelo je odluku da će dostavu poklon paketa preuzeti u Osnovnoj školi 
Dolac,  ul.Dolac 12.  

      
 
AD 3           
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je pozitivno mišljenje o zatvaranju dijela ulice Uski prolaz 

u svezi dopisa Rijeka prometa d.d. od 16.11.2010. godine.  
 
 
 
 
 
AD 4    

 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest o Zapisniku sa sastanka 

Povjerenstva dana 16.11.2010. god. za programske aktivnosti mjesnih odbora iz 
područja sportsko rekreativnih aktivnosti grañana za 2011. godinu.   

      U potpunosti se prihvaća sportsko rekreacijski program MO Brajda-Dolac u traženom   
         iznosu od 2.600,00 kn. 
 

 

AD 5   
 
• Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevima 

vlasnika  za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe 
bara "Gala", Splitska 2b za dan: 

      - 10. i 11. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati 
      - 17. i 18. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati 
 

         
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  dalo je  pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena cafe bara  "Gala", Splitska 2b za navedene dane.   
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AD 6   
 
• Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevima 

vlasnika  za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  slijedećih ugostiteljskih 
objekata: 

          
         - Caffe bar "Gala", Splitska 2b produženje radnog vremena traži za dane:  
           19. i 20. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati 
           31. prosinca 2010. god. i 01. siječnja 2011. god. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  dalo je  pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena cafe bara  "Gala", Splitska 2b za navedene dane 
             
        -  Caffe bar "Grozd", Ciottina 10b produženje radnog vremena traži za dane: 
           24. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  04:00 sati 
           31. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  05:00 sati 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena  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 kasniji završetak radnog vremena za  
31. prosinac 2010. godine.  
   
        - Caffe bar "Plima", Krešimirova 2b produženje radnog vremena traži za dane: 
           24. i 25. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  06:00 sati 
           31. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  06:00 sati 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog  
vremena 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 kasniji završetak radnog vremena za 
25. i 31. prosinac 2010. godine. 
 
        - Caffe bar "Code", Korzo 41 d produženje radnog vremena traži za dane: 
           22. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  03:00 sati 
           23. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  06:00 sati   
           24. i 25. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  06:00 sati 
           30. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  03:00 sati 
           31. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  06:00 sati 
           01. siječnja 2011. god. kada bi caffe bar radio do  06:00 sati 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena 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 kasniji završetak radnog vremena za  
22.,23.,25.,30. i 31. prosinca 2010. godine te za 01. siječanj 2011. godine.  
 
       - Caffe bar "Mačak", Jadranski trg 1a produženje radnog vremena traži za dane: 
         24., 25., i 31. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  04:00 sati  
         01. siječnja 2011. god. kada bi caffe bar radio do  04:00 sati 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena 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 kasniji završetak radnog vremena za  
25. i 31. prosinca 2010. godine te za 01. siječanj 2011. godine.  
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        - Caffe bar "Kvarner",  Ciottina 20 produženje radnog vremena traži za dane: 
         24., 25., i 31. prosinca 2010. god. kada bi caffe bar radio do  04:00 sati 
 
      
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena 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 kasniji završetak radnog vremena za  
25. i 31. prosinac 2010. godine.  
 
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje  slijedeće:  
 

- Odluku Gradske organizacije SDP-a Rijeka o zamjeni preminulog člana na listi za       
   Vijeće mjesnog odbora Brajda-Dolac  
 
- Zaključak od 17.11.2010. Gradskog vijeća Odbora za komunalno gospodarstvo 
  
- Očitovanje OGU za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u svezi 
Zamolbe Pomorskog fakulteta Rijeka za rušenjem stabla u dvorištu Pomorskog fakulteta 
Rijeka.  
 
- Očitovanje Rijeka prometa d.d. na dopis VMO Brajda-Dolac (KLASA: 026/10-01/1, URBROJ: 
2170/01-09-10-10-152) – Problem parkiranja i prometa u ulici Ivana Filipovića. 
 
- Zapisnik od 12.11.2010. godine Povjerenstva za ocjenu programa aktivnosti vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke. 
Povjerenstvo je nakon analize prijedloga programskih aktivnosti u cijelosti i bez primjedbi 
prihvatilo prijedlog MO Brajda-Dolac u iznosu od 19.994,00 kn.  
 
- Pregled transfera sredstava – Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora.  
 

 
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o nepropisnom parkiranju na zavoju u ulici 

Slaviše Vajnera Čiče 8 kojim se onemogućuje normalni protok vozila. Vijeće MO  
donijelo je   odluku da se o tome izvijesti  Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
Direkcija za komunalno redarstvo i Rijeka promet. 

 
 
 
 

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 četiri (4) stranice.  

 

 

 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Marina Stamenković 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  

Gordana Šopić 
 


