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MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
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Rijeka,  09.06.2011. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
14. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 08.06.2011. 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: 
 -Rameza Šabetić, vlasnik ugostiteljskog objekta "KALDI BAR", Blaža Polića 4c 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Prije početka sjednice predsjednica VMO Brajda-Dolac Gordana Šopić izvijestila je  članove Vijeća 
o nazočnosti  gosp. Rameza Šabetića,  vlasnika ugostiteljskog objekta "KALDI BARA" u ul. Blaža 
Polića 4c, koji je Vijećnicima  obrazložio  Zahtjev za određivanje lokacije i površine za postavljanje 
terase pored ugostiteljskog objekta "KALDI BAR" i dostavio dopis-mišljenje Javne vatrogasne 
pristojbe Grada Rijeke u svezi postavljanja ugostiteljske terase. Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je 
na znanje obavijest gosp. Rameza Šabetića. 
 
 
Usvajanje zapisnika sa  13. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
      

 
           1. Očitovanje - mišljenje VMO Brajda-Dolac u svezi  
               Zahtjeva za određivanje lokacije i površine za postavljanje 
               ugostiteljske terase pored ugostiteljskog objekta "KALDI BAR", Blaža Polića 4c 
           2. Podnesci građana   
           3. Razno                 

 
        
  

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 



 

 
 

AD 1  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac je razmatralo  pismena očitovanja-mišljenja od: 
- Vlasnice frizerskog salona  "Vanda" u ulici Blaža Polića 4b, Vande Ozretić 
- Vlasnika stolarske radionice u ulici Blaža Polića 6, Marina Perišića  
- Gradskog kazališta lutaka u ulici Blaža Polića 6 
- Ovlaštene osobe zgrade: Blaža Polića k.br. 4, Čedomira Borčića  
u svezi predmeta: Zahtjev za određivanje lokacije i površine za postavljanje ugostiteljske terase 
pored ugostiteljskog objekta "KALDI BAR", Blaža Polića 4 c, dostavljenom Vijeću MO Brajda-Dolac 
od OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem,  Direkcije za razvoj, 
urbanizam i ekologiju. Vijeće MO Brajda-Dolac je  nakon rasprave donijelo slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje u svezi postavljanja 
ugostiteljske terase pored ugostiteljskog objekta "KALDI BARA", Blaža Polića 4c, uz 
slijedeće korekcije:                    
1.  da se zatvori pogled iz frizerskog salona "Vanda" prema terasi ugostiteljskog objekta        
     "KALDI BARA". 
2. da radno vrijeme ne smije biti duže od 21:00 h. 
3. ako se usvoji mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac, Vijeće predlaže izdavanje  privremenog 
    rješenja  za  šest (6) mjeseci,  te ako  u roku  od  šest (6) mjeseci ne bude  većih pritužbi 
    građana, Vijeće predlaže izdavanje  trajnog  rješenja.  
 
Očitovanje – mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac  uputit će se OGU za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenjem zemljištem,  Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju. 
 
 
 
AD 2 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je dopis stanara iz centra  grada iz ulice Kružne i Trpimirove 
od 12.05.2011. god. a u svezi Predmeta: traži se uspostavljanje noćnog reda i mira. Nakon kraće 
rasprave Vijeće donosi slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  je donijelo  jednoglasno odluku da se na slijedeću 
sjednicu Vijeća MO Brajda-Dolac pozove zamjenik načelnika POLICIJSKE UPRAVE 
PRIMORSKO – GORANSKE, I. policijske postaje gosp. Linić.  U slučaju spriječenosti 
dolaska na sjednicu, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se pošalje dopis sa 
zamolbom  da se  gosp. Linić  pismeno očituje u svezi   teksta  koji stanari navode u dopisu,  
da je gosp.Linić uputio navedene stanare na Mjesni odbor Brajda-Dolac uz obrazloženje da 
je MO Brajda-Dolac  obvezan poduzeti određene zakonske korake u cilju zaštite javnog reda 
i mira, te noćnog odmora stanara centra.     
 
 
AD 2-1 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac je raspravljalo o e-mailu gosp. Vedrana Belančića u svezi zamolbe za 
postavljenje zaštitnih metalnih stupića, ponovo ocrtavanje parkirnih mjesta za potrebe dostave, 
ocrtavanje prometnih traka na kolniku i znaka zabrane parkiranje na kolniku, u ulici Uski prolaz 2,   
te mogućnost preseljenja četiri (4)  komunalnih baja.    
Tajnica MO Brajda-Dolac je obavijestila  i dostavila Vijećnicima odgovor (e-mail od 08.06.2011. 
god) direktorice Rijeka prometa d.d., Spomenke Mičetić, dipl.oec.,u svezi navedenih pitanja. 
Odgovor  na navedena pitanja  dostavljena su  gosp. Vedranu Belančiću i MO Brajda-Dolac.     
                        
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail gosp. Vedrana Belančića i 
obavijest tajnice MO Brajda-Dolac. 
 
 



 

 
AD 2-2 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac je razmatralo dopis predsjednika  Društva multiple skleroze PGŽ, 
Vladimira Komparića, dr.med. u svezi zamolbe za asfaltiranje ulice između restorana Zlatna školjka 
i tiskare Zambeli. U  dopisu se navodi da je nogostup u tako lošem stanju, da prolaskom  članova  
Društva u  invalidskim kolicima prijeti opasnost ispadanja iz kolica.  
Tajnica je izvijestila Vijećnike da je po primitku dopisa kontaktirala tajnicu Društva multiple skleroze 
PGŽ gosp. Žeželić, te je izvijestila da je sanacija nogostupa u Ulici Školski prolaz kod k.br. 2  
utvrđena Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 
2011. godinu,  usvojenim  na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke dana  21. prosinca 2010. 
godine. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis predsjednika Društva multiple 
skleroze PGŽ Vladimira Komparića, dr.med. i obavijest tajnice MO Brajda-Dolac. 
   
 
AD 3 
 

 Dana 06. lipnja 2011. godine, Gradski odjel za poduzetništvo  zatražio je mišljenje Vijeća MO 
Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika  za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
ugostiteljskog objekta caffe bara "Rich" , Jadranski trg. 

      - 17., 18., 24. i 25. lipnja 2011. godine na način da radi do 04,00 sata. 
      Produženje radnog vremena  vlasnik  traži radi proslave Dana.Sv.Vida i Dana državnosti. 
 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje  
radnog vremena  ugostiteljskog  objekta "Rich", Jadranski trg 1a za dane 17.,18.,24. i 25. 
lipnja 2011. godine.  

 
AD 3-1 
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić  obavijestila je  Vijećnike da je dana  03. 
lipnja 2011. god. obaviještena od ravnatelja Direkcije za komunalno redarstvo Zdenka Plešea, u 
svezi rješavanja problematike  "Buvljaka" na tržnici Brajda, u ul. Blaža Polića 2, kako će se krenuti 
u kontinuirane akcije sprečavanja rada "Buvljaka". 
 
Zaključak: Vijeće  MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest predsjednice. 
 
 
AD 3-2 
 
Vijećnik Siniša Maroević  obavijestio je  Vijećnike da na dijelu ulice Pomerio od k.br. 14 do 
autobusne postaje (u blizini ulice Ivana Rendića)  postoje prometni znakovi Zabrana zaustavljanja i 
parkiranja i Zabrana zaustavljanja i parkiranja, osim za dostavu do 30 min., te je predložio da  se 
dopis uputi Rijeka prometu d.d.  da se razmotri mogućnost prenamjene postojećih znakova u znak 
Zabrana parkiranja. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo prijedlog Vijećnika Siniše 
Maroevića da se dopis uputi Rijeka prometu d.d. 
 
 
AD 3-3  
 
Vijećnik Igor Sušić  obavijestio je  Vijećnike da u ulici Blaža Polića ne rade pilomat stupići,  te da je 
u istoj ulici otuđen jedan metalni stupić. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je primilo na znanje obavijest Vijećnika Igora Sušića. 
Tajnica će o tome obavijestiti  Direkciju za komunalno redarstvo.  



 

 
    
 
 
AD 3-4 
 
Tajnica je obavijestila i dostavila Vijećnicima Izvješće o realizaciji raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju od  siječnja – prosinca 2010. godine.    
 
Zaključak: Vijeće  MO Brajda-Dolac je primilo na znanje obavijest  tajnice MO Brajda-Dolac.  
 
 
 
AD 3-5 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o prijavljenim i saniranim komunalnim 
oštećenijima: 
- srušen čunj na nogostupu ulici 1 Maja 14 i prenesen preko kolnika na nogostup (dana 
13.05.2011.god.) 
    Rijeka promet d.d. je isti sanirao i postavio na mjesto oštećenja (dana 20.05.2011. god.).   
- oštećenje kolnika u ulici Ivana Filipovića 2 
- oštećenje kolnika u ulici Uski prolaz 2 
- saniran kolnik u ulici Ciottina 9  prema Kapucinskim stubama 
- saniran nogostup u ulici Kapucinske stube 
- sanirani dijelovi kolnika u Krešimirovoj ulici od k.br. 2 do 14 
 
 
 
AD 3-6 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac je obavijestila Vijećnike da je poslan dopis  Županijskoj upravi za ceste 
sa zahtjevom  za sanaciju neravnina na kolniku u ulici Pomerio. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je primilo na znanje obavijest  tajnice MO Brajda-Dolac. 
 
 
 
AD 3-7 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac  obavijestila je  Vijećnike i dostavila im slike sa terena  da su dana 
27.05.2011. godine  započeli radovi sanacije odvodnje oborinske vode u ulici Ive Marinkovića od 
k.b.r 2 -6,  što je jedna od stavki  komunalni prioriteta za 2011.godinu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je  na znanje obavijest  tajnice MO Brajda-Dolac. 
 
 
 
AD 3-8  
 
Tajnica MO Brajda-Dolac je pročitala napisano Izvješće o realizaciji programa Dani MO Brajda-
Dolac i Izvješće o realizaciji sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, koji su održani od 16. 
svibnja do 20 svibnja 2011. godine.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je jednoglasno usvojilo navedena Izvješća. 
 
 
 
 



 

 
 
 
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 pet (5) stranica.  
 
 
 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


