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ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
14. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 25. studenoga 2015. s početkom u 17:00 

sati u prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 

 
Sjednici su bili nazočni: 

 Gordana Šopić, predsjednica VMO 

 Sanja Crnković, zamjenica predsjednice VMO 

 Igor Sušić, član VMO 

 Siniša Maroević, član VMO 

 Iva Sušić, članica VMO 

 Nika Pavlinić, tajnica MO Brajda- Dolac 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje prijedloga komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
2. Razno 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
AD 1  
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete u 
2016. godini u iznosu od 213.000,00 kn. Predsjednica VMO gosp. Gordana Šopić uputila je 
Vijećnike u projekciju troškova za prijedloge prioriteta koju su izradile nadležne službe Grada 
Rijeke. Ukupan iznos potreban za realizaciju predloženih prioriteta procijenjen je na 
335.000,00 kn.  
Prijedlog prioriteta građana o uređenju travnate površine na spajanju ulice Fiorella la Guardia 
i Prvomajske ulice, ispod ulica Ivana Filipovića i Kalafati je odbijen. OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem naveo je kako je taj teren prema GUP-u 
predviđen djelomično za mješovitu namjenu- pretežito poslovnu, planske oznake M2, a 
dijelom za javnu pješačku površinu. Do izgradnje stambeno-poslovne građevine nije moguće 
planirati uređenje javne površine.  



Nadležne službe dale su komentar i na prijedlog građana o ograđivanu dječjeg igrališta 
(odnosno onemogućavanju pristupa psima) i izmjeni pijeska u parku na križanju Rendićeve i 
ulice Pomerio. Navode kako taj zahvat može biti djelomično izveden, odnosno, prihvaćen je 
prijedlog da se izmjeni pijesak u istome, no ograđivanje dječjih igrališta samo iz razloga da 
se onemogući pristup psima se ne izvodi.  
Neke od stavki su korigirane i umanjene u dogovoru s gospodinom Leom Kurilićem iz Rijeka 
Prometa kako bi ukupan trošak realizacije prioriteta za 2016. godinu iznosio 213.00,00 kn.  
 
 
Zaključak:  

Nakon razmatranja priložene dokumentacije predsjednica VMO gosp. Gordana 
Šopić predložila je redoslijed komunalnih prioriteta o održavanju objekata i 
uređenja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području MO Brajda- 
Dolac koji je jednoglasno usvojen. 
 
 

 
AD 2 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
Sjednica je završila u 18 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
                    Nika Pavlinić   Gordana Šopić 


