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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 
KLASA:  026-05/13-01/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-9 
Rijeka,  21. siječanj 2015. 
                                    

 
GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Trpimirova 2, Rijeka 

 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014.GODINE 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2014. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 
• utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 

građanima za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora (putem pojedinačnih zahtjeva građana, procjenom članova vijeća i održanih 
mjesnih zborova građana), 

• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti rješavanja 
problema za građane s područja mjesnog odbora, 

• utvrdilo ostale potrebe i interese građana pojedinačnim zahtjevima građana, ovlaštenih osoba 
stambenih objekata i procjenom članova vijeća) i dijelom ih uvažilo i uneslo u prijedloge 
programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora 

• izradilo Program rada Vijeća mjesnog odbora   
• izradilo Financijski plan  
• usvojilo Pravila o radu MO, Poslovnik o radu VMO i Pravilnik o nagrađivanju za doprinos 

razvoju MO 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

• Vijeće MO Brajda-Dolac  održalo je 9 sjednica s ukupno 53 točaka dnevnog reda 
• 2 sastanka sa Odjelom gradske uprave za komunalni sustav u svezi izvođenja sanacija kolnika 

državne ceste na kojem su bili i predstavnici Rijeka prometa d.d. 
• 2 sastanka sa Rijeka prometom d.d. na terenu u svezi komunalnih prioriteta  
• 7 sastanka sa komunalnim redarom na terenu u svezi komunalnih nereda i oštećenja 
• 2 sastanka sa KD Čistoćom d.o.o. na terenu u svezi utvrđivanja lokacija za kontejnere  
• 1 sastanak sa građanima na terenu u svezi rješavanja odvodnje vode u Ulici Ive Marinkovića  
• 1 sastanak sa predstavnicima Pomorskog fakulteta Rijeka u svezi rekonstrukcije i nadogradnje 

zgrade Pomorskog fakulteta   
 

 

3. Pokrenute inicijative vijeća 

      Vijeće MO Brajda-Dolac je tijekom 2014. godine pokrenulo slijedeće inicijative 
• Sanacija nogostupa u Adamićevoj ulici kod kućnog broja 17 
• Sanacija nogostupa na Jadranskom trgu od kućnog broja 2 do kućnog broja 2 C 
• Sanacija nogostupa u Ulici Dolac kod kućnog broja 4 
• Sanacija nogostupa na Trgu 128. Hrvatske vojske od kućnog broja 4A do kućnog broja B na 

spoju sa Trgom Republike Hrvatske od kućnog broja 4 do kućnog broja 6 
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• Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stube kod kućnog broja 4 
• Sanacija nogostupa u ulici Blaža Polića od kućnog broja 1 do kućnog broja 3 
• Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 20A do kućnog broja 24A 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja 

• Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora 
(obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za mjesnu samoupravu o 
stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja 
po istima). Korišteni su i podaci po prijavama građana i ovlaštenih predstavnika suvlasnika 
stanara.  

• Vijeće MO Brajda-Dolac se zalagalo na raznim sastancima da se nered u ulici Blaža Polića 
u svezi  Buvljaka na tržnici  sredi i da se nađe adekvatan prostor za građane koji prodaju 
rabljene stvari.  
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

• Vijeće Mjesnog odbora  Brajda-Dolac je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa 
organiziralo  besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi – odazvalo se 12 građana 

• održana su dva  zdravstvena predavanje g.Ivana Lesingera, Udruga "Zdrav život"   
 

 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

• Vijeće nije planiralo aktivnosti iz ovog područja.     
 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 

• U području kulture VMO Brajda-Dolac je organiziralo slijedeće aktivnosti :  
1. Jednu izložbu likovnih radova i čitanje poezije (u okviru Dana MO) 
2. Dva glazbena programa (u okviru Dana MO) 
 
• U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je 8  korisnika programa, a programske 

aktivnosti su realizirali:  
   

1. Izložba likovnih radova i čitanje poezije  Dubravke Zaharije   
2. Glazbeni program: Večer uz  Alena Polića 
3. Glazbeni program:  Željko Valenčić, "Duo Kvarner"  

 
 
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
  

• U području sportskih aktivnosti održane su slijedeće aktivnosti: 
1.  1 turnir u briškuli i trešeti (u okviru Dana MO) 
       8 ekipa – 16 učesnika  
 
2.    1 turnir u boćanju ( u okviru Dana MO) 

                      8 ekipa – 16 učesnika  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac je u suradnji sa predsjednikom, tajnikom i članovima  Boćarskog kluba 
"Brajda"  organiziralo sportska natjecanja u briškuli i trešeti i  boćanju  u kojima se  ukupno 
natjecalo  32 natjecatelja (korisnika ovog programa). Osim natjecatelja u pripremi i provođenju 
programa sudjelovalo je 20 volontera, računajući i suce. 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac se aktivno uključilo u obilježavanje Dana Svetog Vida sudjelovanjem 
u sportskim igrama mjesnih odbora (30. svibnja 2014. g) sa ekipama u boćanju i kartanju 
(briškula i trešeta), 7 učesnika  
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9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

• Vijeće MO Brajda-Dolac organiziralo je doček Djeda Božićnjaka u OŠ "Dolac", Dolac 12 u 
suradnji sa dvije ravnateljice OŠ "Dolac", koje su besplatno ustupile dvoranu  OŠ "Dolac". U  
prigodnom programu za djecu nastupila je Glazbeno scenska udruga "Ri stars" pod vodstvom 
gđe. Ksenije Grozdanić, a članice "Zvjezdica" odigrale su predstavu za djecu "Začarana 
Božićna šuma". Za uređenje scene, rasvjete i razglasa bio je  zadužen predsjednik Kazališne 
grupe "Viktor Car Emin" .g.Siniša Posarić . 
Nakon predstave, Djed Božićnjak je razgovarao sa djecom te im podijelio slatke poklon 
paketiće, a Djeda Božićnjaka odglumio je član Pehinarskih feštara g.Ivan Rudanović. 
Podijeljeno je 251 slatki poklon paketić djeci sa područja MO Brajda-Dolac i članicama 
"Zvjezdica".  
U ovom programu sudjelovalo je cca 300  korisnika (djeca u pratnji sa roditeljima). 

• Iz Programa Djeda Božićnjaka Vijeće MO namijenilo je  sredstva za kupovinu materijala za 
likovnu radionicu Udruzi za pomoć osobama sa posebnim potrebama "Klub Srce" – 26 
korisnika. 
Vijeće MO je dana 22. prosinca 2014. god. posjetilo korisnike "Kluba Srce" te im  uručilo 
materijal za likovnu radionicu, u kojoj se izrađuju prekrasni radovi. 
 

  
10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćene programima samouprave 

1. Dani MO Brajda-Dolac  
2. Djed Božićnjak  

 
10/1. Dani  MO Brajda-Dolac održani su u periodu od 09. lipnja do 13. lipnja 2014.godine. 

U sklopu dana MO odvijale su se slijedeće aktivnosti: 
 

� izložba likovnih radova uz prigodni glazbeni program 
� akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi  u suradnji Gradskim društvom Crvenog 

križa  
� dva zdravstvena predavanja 
� sportski turniri: briškula i trešeta i boćanje 
� održana je svečana sjednica Vijeća uz prigodni glazbeni program i druženje građana 

                    U organizaciji  programa učestvovalo je 50 volontera a osobe koje su pratile program 
                    kao gosti  cca 200 
 

   09. lipnja 2014.g. 
• otvaranje izložbe likovnih radova i čitanje poezije gđe. Dubravke Zaharije uz prigodni 

glazbeni program g. Alena Polića   
 

   10. lipnja 2014.g. 
• održana je akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi  
• održana su dva zdravstvena predavanja g.Ivana Lesingera iz Udruge "Zdrav život" 

na temu "Super biljna hrana" i "Zelena ljekarna" 
 

      11. lipnja 2014. g. 
• turnir u briškuli i trešeti – eliminacijsko natjecanje i finale održano u caffe baru "Boćar", 

Pomerio 26 
• turnir u boćanju – eliminacijsko natjecanje i finale održano na boćalištu BK "Brajda" 

Pomerio 26 
    
      13. lipnja 2014.g. 

• održana je svečana sjednica  Vijeća MO Brajda-Dolac sa poslovnim suradnicima na kojoj 
su podijeljene medalje i prigodni darovi za sportska natjecanja. Nakon svečane sjednice 
organizirano je druženje  za sve građane uz prigodni glazbeni program  grupe  "Duo 
Kvarner " sa pjevačicom.  
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Za realizaciju  Dana MO je utrošeno: 
 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 10.500,00 kn 
 
           - glazbeni program g. Alen Polić :  2.000,00 kn    

        - glazbeni program g. Željko Valenčić "Duo Kvarner": 2.500,00 kn  
        - HDS-ZAMP: 210,00 kn       
        - dva zdravstvena predavanja g.Ivana Lesingera Udruga "Zdrav život": 1.200,00 kn  
        - cvijeće za likovnu umjetnicu:  300,00 kn 
        - reprezentacija: 4.290,00 kn   
 

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu : 1.497,93 kn 
Turnir u briškuli i trešeti i boćanju (dani MO)  

        
 - medalje:  232,50 kn 
 - trofeji:      417,50 kn 
 - karte:       150,00 kn 
 - reprezentacija (marende): 697,93 kn  

           
 
UKUPNO Dani MO: 11.997,93 kn   

       
         

  10/2. Djed Božićnjak održan je 17. prosinca – program prikazan pod točkom 9. 
•  za realizaciju je utrošeno: 

 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 8.999,38 kn 
- predstava za djecu Glazbeno scenska udruga "Ri stars" : 500,00 kn 
- nastup Djeda Božićnjaka –g. Ivan Rudanović (član Pehinarskih feštara) : 200,00 kn  
- uređenje scene, rasvjete i razglasa – g. Siniša Posarić (predsjednik Kazališne grupe 
   "Viktor Car Emin")  : 300,00 kn  
- slatki poklon paketići  za djecu: 7.499,38 kn 
- materijal za likovnu radionicu Udrugu "Klub Srce": 500,00 kn 
 
UKUPNO: 8.999,38 kn 

       
 
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro-računu MO iznose: 366,01 kn 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora: 1.495,19 kn 

• reprezentacija 1.495,19 kn 
 

 
• Za realizaciju Programskih aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac u 2014. godini u 

Proračunu Grada bila su osigurana sredstva kako slijedi: 
 

 

      PRIHODI:                                  
 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi)             20.000,00 kn 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                    1.500,00 kn 
3. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                  1.500,00  kn 
  
     UKUPNO PRIHODI:                                                          23.000,00 kn 
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        RASHODI  
 
1.  Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi)               19.865,39 kn 
2.  Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                      1.495,19 kn 
3.  Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                    1.497,93 kn 
 

 
UKUPNO RASHODI:                                                        22.858,51 kn 
 
 
 
 
 

 

  
                                                                                      Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac 

         Gordana Šopić  
                                                                                     
           

 


