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ZAPISNIK S 
1. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC 

održane 31.siječnja 2019. godine u 19.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Pomerio 26 

 
 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Brajda-Dolac pozivom od 25. siječnja 2019. 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Igor Sušić, predsjednik VMO 
- Toni Gjugja, zamjenik predsjednika VMO 
- Iva Sušić, članica VMO 
- Gordana Šopić, članica VMO 
- Helena Pehovac Baričević, članica VMO 
  
- Dragica Fadljević, ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu 
- Robert Baus - referent za mjesnu samoupravu 

 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Brajda -Dolac 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Brajda-Dolac 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

Mjesnoga odbora Brajda-Dolac 
4. Usvajanje Financijskog plana i Programa rada za 2019. godinu 
5. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2019. godinu 
6. Izviješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2018. godinu 

 
koji je jednoglasno usvojen. 
 
Na početku sjednice gđa Dragica Fadljević pozdravila je sve nazočne i zaželjela im uspješan rad istaknuvši 
kako će na ovoj sjednici umjesto tajnice MO gđe Marine Stamenković koja je na bolovanju u ime Direkcije biti 
nazočan g. Robert Baus. 
 
Predsjednik VMO zamolio je potom gđu Dragicu Fadljević da informira Vijeće u kojoj je fazi postupak 
preraspodjele referenata za mjesnu samoupravu – tajnika mjesnih odbora po kojem bi umjesto dosadašnje 
tajnice gđe Marine Stamenković koja bi prema najavama trebala biti raspoređena u drugi MO, na mjesto 
tajnika MO Brajda-Dolac trebao biti raspoređen g. Robert Baus. Kako je naglasio, ta mu je informacija bitna 
radi daljnjeg organiziranja rada Vijeća MO u narednom razdoblju.  
 
Dragica Fadljević istaknula je kako se radi o internom postupku iz radnih odnosa u okviru Grada Rijeke koji 
se mora provoditi u skladu sa zakonom i normativnim aktima Grada gdje postoje rokovi i procedure koje se 
moraju poštivati. Također je naglasila da će se do okončanja tog postupka za sve stručne i tehničke poslove 
bitne za nesmetan rad MO-a i Vijeća MO angažirati neposredno Direkcija, kao i da će se osigurati nazočnost 
referenta za mjesnu samoupravu na sjednicama Vijeća i na ostalim eventualnim sastancima gdje je ta 
nazočnost potrebna. 
 
Predsjednik VMO zahvalio je gđi Dragici Fadljević koja je potom još jednom pozdravila nazočne i napustila 
sjednicu. 



  

 
Na početku radnog dijela sjednice potom je utvrđeno da su svi vijećnici prethodno zaprimili materijale 
potrebne za raspravu i donošenje zaključaka, kao i zapisnik s konstituirajuće sjednice Vijeća MO Brajda-
Dolac. 
 
Nakon jednoglasnog prihvaćanja zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Brajda-Dolac krenulo se u 
raspravu i donošenje zaključaka po točkama dnevnog reda. 
 
1. Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac  

 
Prijedlog za dopunu Poslovnika podnijela je vijećnica Helena Pehovac Baričević koja smatra da bi u članku 
16. predloženog Poslovnika trebalo unijeti odredbu da se u zapisniku sa sjednice obavezno obrazloži zašto 
je predsjednik ili predsjedatelj sjednice izrekao opomenu ili drugu stegovnu mjeru nekom vijećniku. 
Referent za mjesnu samoupravu napomenuo je kako je takva situacija u stvari regulirana člankom 29. 
predloženog teksta Poslovnika u kojem se navodi sadržaj zapisnika, te bi unošenje nove odredbe donekle 
išlo u pravcu prenormiranja, ali da nema formalne prepreke da se takva odredba ipak unese ukoliko Vijeće 
tako odluči. 
Po provedenoj raspravi i glasovanju VMO je s 4 glasa odbilo prijedlog vijećnice Helene Pehovac Baričević, 
te je predsjednik VMO ustvrdio da je VMO Brajda-Dolac s 4 glasa „za“ i 1 glasom „protiv“ (Helena Pehovac 
Barićević) donijelo 

 
Odluku o usvajanju Poslovnika o radu VMO Brajda-Dolac 

 
1. Vijeće Mjesnog odbora usvaja Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac u predloženom 

tekstu 
 

 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Brajda-Dolac 

 
Na prijedlog Pravila nije bilo primjedbi, te je po provedenom glasovanju predsjednik VMO ustvrdio da je 
Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno donijelo 

 
Odluku o usvajanju Pravila MO Brajda-Dolac  

 
1. Vijeće Mjesnog odbora usvaja Pravila o radu Mjesnog odbora Brajda-Dolac u predloženom tekstu 

  
 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog 

odbora Brajda-Dolac 
 
Na prijedlog Pravilnika nije bilo primjedbi, te je po provedenom glasovanju predsjednik VMO ustvrdio da je 
Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno donijelo 
 

Odluku o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba  
za doprinos u razvoju Mjesnog odbora MO Brajda-Dolac 

 
1. Vijeće Mjesnog odbora usvaja Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u 

razvoju Mjesnog odbora MO Brajda-Dolac u predloženom tekstu 
 

 
4. Usvajanje Financijskog plana i Programa rada za 2019. godinu Vijeća Mjesnog odbora Brajda-

Dolac 
 
Referent za mjesnu samoupravu informirao je Vijeće da su Program rada VMO Brajda-Dolac za 2019. 
godinu i Financijski plan MO Brajda-Dolac za 2019. godinu (a koji obuhvaća i projekcije za 2020. i 2021. i 
brojčani je pokazatelj Programa rada) dokumenti koje je usvojilo prethodno Vijeće, a shodno njihovim 
obvezama i rokovima utvrđenim Statutom Grada Rijeke, odgovarajućim zakonskim propisima i gradskim 
normativnim aktima te se u stvari radi o verifikaciji tih dokumenata od strane novog Vijeća.  
Kako nije bilo primjedbi, po provedenom glasovanju predsjednik VMO ustvrdio je da je Vijeće MO Brajda-
Dolac jednoglasno donijelo 
 
 
 

Odluku o usvajanju Programa rada VMO Brajda-Dolac za 2019. godinu i  
Financijskog plana MO Brajda-Dolac za 2019. godinu 



  

 
1. Vijeće Mjesnog odbora usvaja Program rada VMO Brajda-Dolac za 2019. godinu u predloženom 

tekstu 
2. Vijeće Mjesnog odbora usvaja Financijski plan MO Brajda-Dolac za 2019. godinu u predloženom 

tekstu 
 
5. Usvajanje Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2019. godinu 
 
Referent za mjesnu samoupravu informirao je vijeće da za ovaj dokument važe iste napomene kao i za 
prethodna dva, a isto se odnosi i na Izvješće o radu iz naredne točke. 
Kako nije bilo primjedbi, po provedenom glasovanju predsjednik VMO ustvrdio je da je Vijeće MO Brajda-
Dolac jednoglasno donijelo 
 

Odluku o usvajanju Plana raspodjele sredstava za  
komunalne prioritete MO Brajda-Dolac za 2019. godinu 

 
1. Vijeće Mjesnog odbora usvaja Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete MO Brajda-Dolac 

za 2019. godinu u predloženom tekstu 
 
6. Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2018. godinu 

 
Po provedenom glasovanju predsjednik VMO ustvrdio je da je Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno donijelo 

 
Odluku o usvajanju Izvješća o radu VMO Brajda-Dolac  

za 2018. godinu 
 

1. Vijeće Mjesnog odbora usvaja Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2018. godinu u predloženom 
tekstu 

 
 
Ovime je dnevni red bio iscrpljen. Na upite vijećnice Helene Pehovac Baričević zašto se na sjednici ne 
otvore teme određenih upita građana s kojima raspolaže, predsjednik VMO je naglasio da je ova sjednica 
imala prvenstveno tehnički karakter radi potrebe usvajanja niza normativnih akata, ali da će se svakako na 
narednima naglasak staviti na neposredno rješavanje problema u MO-u, pa tako i zahtjeve građana.  
 
Sjednica je zaključena u 20:15 h. 
Ovaj zapisnik se sastoji od 3 (tri) stranice. 

 
Zapisničar:                                                                                                                  Za VMO Brajda-Dolac                                                                                               
referent za mjesnu samoupravu                                                                                 Predsjednik  
 
Robert Baus                                                                                                                Igor Sušić 

 
 


