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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-01/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  19.01.2011. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 9. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
9. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 19.01.2011. 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: 
  

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
 
Usvajanje zapisnika sa  8. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
            
           1.   Podnesci grañana  
           2.   Dostava podataka o vlasništvu zida na lokaciji ulice Pomerio br.26 
           3.   Zamolba za premještanjem kontejnera za smeće pred glavnim ulazom 
                 Pomorskog fakulteta u Rijeci, Studenska 2 
           4.   Postava zaštitnih stupića u južnom dijelu ulice Uski prolaz 
           5.   Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
                 ugostiteljskog objekta caffe bara "Caffe la tour", Blaža Polića 7 
           6.   Izvješće o radu Vijeća MO za  2010. godinu  
           7.   Razno                 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD1   
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje podnesak gñe. Elvie Paliska-Jelušić, F.la 

Guardia 8 u svezi narušavanja noćnog reda i mira od strane caffe bara "Caffe la tour", 
Blaža Polića 7. 

     
 
 
AD 2   
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za razvoj, urbanizam, 

ekologiju i gospodarenjem zemljištem, Direkcije za gospodarenjem zemljištem u svezi 
podataka o vlasništvu zida na lokaciji ulice Pomerio br. 26. 

 
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je  na znanje dopis Komisije za postavljanje predmeta i 

privremenih objekata na području grada Rijeke u kojem se navodi da se uskraćuje 
suglasnost na prijedlog oslikavanja zida na k.č. 3513/1, k.o. Stari Grad, a koji se nalazi 
na adresi Pomerio 26 u Rijeci.       

 
  
 
AD 3    
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Pomorskog fakulteta u Rijeci u 

svezi zamolbe za trajnim premještanjem kontejnera za komunalni otpad koji se nalaze 
ispred glavnog ulaza  Pomorskog fakulteta u ulici Studenska br. 2, na novu prikladnu 
lokaciju. 

 
 
 
AD 4    
 
• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Rijeka prometa d.d. Rijeka, u svezi 

postavljanja zaštitnih stupića u južnom dijelu ulice Uski prolaz. 
 
 
 

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

vlasnika  za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe 
bara "Caffe la tour", Blaža Polića 7 : 

      - 20. i 27. siječnja 2011. god. kada bi caffe bar radio do 01:00 sat. 
      Produženje radnog vremena vlasnik traži radi održavanja studenskih večeri. 
       

         
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je  pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Caffe la tour", Blaža Polićia 7 za dane 20.i 27. 
siječnja 2011.god.   
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• Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu 

vlasnika  za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe 
bara "Caffe la tour", Blaža Polića 7 : 

      - 03. i 10. veljače 2011. god. kada bi caffe bar radio do 01:00 sat. 
      Produženje radnog vremena vlasnik traži radi održavanja studenskih večeri. 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije dalo  pozitivno mišljenje za kasniji završetak radnog 
vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Caffe la tour", Blaža Polića 7 za dane 03. i 10. 
veljače  2011.god.   
 
      

AD 6  
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac  obrazložila je prisutnim Vijećnicima  Izvješće  o radu Vijeća MO 

Brajda-Dolac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. god. 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo  Izvješće o radu Vijeća za 2010. 
godinu.   

 
 
 
AD 7  
 
• Tajnica MO Brajda-Dolac  izvijestila je Vijećnike o komunalnim oštećenijima za siječanj 2011. 

god.  koja su prijavljena  Rijeka prometu d.d.  
      - oštećenje nogostupa i  dva stupića u ulici Trpimirova kod.k.br.3 
      - oštećenje ceste u ulici  Frana Kurelca kod k.br. 6 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest o prijavljenim  
komunalnim oštećenjima.    
 
• Vijećnici su prijavili slijedeća komunalna oštećenja: 
  
       - otuñenje stupića u ulici  Pomerio kod k.br. 3  
       - iskrivljen prometni znak u ulici Pomerio   
 

Zaključak: Tajnica MO će navedena komunalna oštećenja prijaviti nadležnim službama.    
 

  
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 
 


