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ZAPISNIK 
SA 16. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
16. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 9. prosinca 2015. s početkom u 18:00 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 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 5., 13., 14. i 15. sjednice: 
 

 Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Financijskog plana za 2016. godinu 
2. Pripreme za Doček Djeda Božićnjaka 
3. Podnesci građana 
4. Odgovori nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 
 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



AD 1.  
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o prijedlogu Financijskog plana za 2016. godinu s 
projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Predsjednica VMO Brajda-Dolac gosp. Gordana Šopić 
izvijestila je vijećnike o detaljima Financijskog plana. Za 2016. godinu planirani su prihodi 
poslovanja u iznosu od ukupno 24.500,00kn od čega 23.500,00kn iznose prihodi iz 
proračuna, a 1.000,00kn prihodi od donacija. Prema programskim aktivnostima sredstva su 
raspoređena na slijedeći način: Dan Mjesnog odbora 11.700,00kn, Doček Djeda Božićnjaka 
10.800,00kn, Redovne aktivnosti VMO-a 1.500,00kn i Bankarske usluge 500,00kn. U 
razdoblju 2017.- 2018. godine planiraju se iste i/ili slične programske aktivnosti. 
 
 
Zaključak:  

Nakon razmatranja Financijski plan za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 
2018. godinu MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojen. 
 
 

 
AD 2. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac, gosp. Gordana Šopić izvijestila je vijećnike o tijeku 
priprema za Doček Djeda Božićnjaka. Prijave djece zaključene su 5. prosinca 2015. godine 
te su pripremljene pozivnice koje će se slati na kućnu adresu. Razmotrene su tri ponude 
Brodokomerc.nove za slatke poklone koji će se podijeliti djeci. Dogovorena je raspodjela 
poslova te je predsjednica Vijeća predložila da se posjeti udruga "Klub srce" kako bi im se 
uručila donacija za likovnu radionicu.  
 
 
Zaključak: 
 Jednoglasno je odabrana ponuda Brodokomerc.nove za slatke poklone.  
Dogovoren je termin za posjetu udruzi "Klub srce", 17. prosinca 2015. godine u 11 sati. 
 
 
 
AD 3.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku gospodina Milana Pajića, ovlaštenog 
predstavnika stanara zgrade na adresi Slaviše Vajnera Čiče 12. Stanari zgrade već dulje 
vrijeme imaju problema s odlaganjem komunalnog otpada zbog premalih kapaciteta 
spremnika za otpad u njihovoj ulici. S molbom da KD Čistoća d.o.o. postavi još jedan 
spremnik za otpad obratili su se Vijeću MO Brajda-Dolac. 
 
 
Zaključak: 
 Jednoglasno je donesena odluka da se uputi dopis KD Čistoća d.o.o. s molbom 
da se u ulici Slaviše Vajnera Čiče pored postojećih postavi još jedan spremnik za 
mješoviti otpad.  
 
 
 
AD 3.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku gospođe Dubravke Butorović. Gđa. 
Butorović obratila se MO Brajda-Dolac s molbom da joj se osigura besplatno korištenje 
prostora (dvorane) u MO Brajda-Dolac kako bi mogla održati predavanje na temu zdravlja. 
Kroz predavanje o zdravlju promovira se određeni proizvod. 
 
 
 



Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je zaključilo kako se prostor Mjesnog 
odbora ne može koristiti bez plaćanja naknade s obzirom da se radi o promociji 
proizvoda za prodaju. 
 
 
 
AD 3.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku Društva za istraživanja i potporu koje se 
nalazi na adresi Ivana Dežmana 3 u Rijeci. Gospođa Marta Berčić se ispred Društva za 
istraživanja i potporu obratila Vijeću MO Brajda-Dolac s molbom da im, ukoliko su u 
mogućnosti, doniraju polovne stolice s kojima bi opremili prostorije za korisnike Društva. 
Kako MO Brajda-Dolac ne raspolaže s polovnim stolicama koje bi mogli donirati predsjednica 
VMO Brajda-Dolac predložila je da se uputi dopis Direkciji za mjesnu samoupravu s molbom 
za donaciju stolica Društvu za istraživanja i razvoj. 
 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se pošalje dopis 
Direkciji za mjesnu samoupravu s molbom da, ako su u mogućnosti, doniraju polovne 
stolice Društvu za istraživanja i razvoj. 
 
 
 
AD 3.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku gospođe Vesne Babić Štimac iz Ulice Ive 
Marinkovića k. br. 14, Rijeka s molbom da se razmotri postavljanje prometne signalizacije na 
novom pješačkom prijelazu koji se nalazi na spajanju Ulice Ivana Dežmana s Ulicom Ivana 
Pavla II. Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike kako je na sastanku s 
predstavnicima Rijeka prometa d.d. i OGU za komunalni sustav, održanom 17. studenoga 
2015. godine, dogovoreno Prometno rješenje koje će obuhvatiti rješavanje problema 
nepreglednosti navedenog pješačkog prijelaza.   
 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo prijedlog predsjednice VMO 
Brajda-Dolac da se pošalje dopis nadležnim službama, Rijeka prometu d.d. i OGU za 
komunalni sustav, s prijedlogom da se na pješačkom prijelazu koji se nalazi na 
spajanju Ulice Ivana Dežmana s Ulicom Ivana Pavla II. postavi treptajući znak 
upozorenja kao nadopuna Prometnog rješenja. 
 
 
 
AD 3.5. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće o podnesku gospođe Biljane Tomin o smeću 
koje se nalazi na lokaciji Žabica kod k. br. 5. Dopis je proslijeđen komunalnom redaru gosp. 
Milanu Mandekiću te je smeće uklonjeno. 
 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
 
 
 



AD 3.6. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac, gosp. Gordana Šopić izvijestila je Vijeće o problemu 
oštećenih betonskih ploča u Ulici Ivana Pavla II. koje predstavljaju opasnost za pješake koji 
se kreću nogostupom. Prema riječima Vijećnika Igora Sušića do oštećenja dolazi zbog 
učestalih okupljanja vikendom na toj lokaciji kada se parkiralište, kolnik i nogostup koriste za 
vožnju skate- boarda.  
 
 
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se nadležnim službama pošalje dopis 
s molbom da se utvrdi iz kojeg razloga dolazi do učestalog oštećenja betonskih ploča 
na nogostupu u Ulici Ivana Pavla II. 
 
 
 
AD 3.7. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće o podnesku gospodina Leonarda 
Dimitrijevića, ovlaštenog predstavnika stanara zgrade na adresi Pomerio 21, koji se obratio 
MO Brajda-Dolac zbog fiksnih stupića koji su postavljeni kao zamjena za pomične stupiće 
otuđene u lipnju ove godine. Od gosp. Igora Ausilia iz Rijeka prometa d.d. dobiven je 
odgovor kako se prema naputku Grada Rijeke svi demontažni stupići zamjenjuju sa fiksnim 
zbog vrlo česte zlouporabe demontažnih stupića te se čeka nova odluka Grada Rijeke o 
prometnim stupićima koja bi trebala biti donesena do kraja godine. Gospodin Dimitrijević 
obaviješten je o navedenome. 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
 
 
AD 3.8. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku gospodina Tomislava Škulja da se oreže 
stablo pored zgrade u Ulici Fiorella la Guardia kod k.br 14. iz razloga što prilikom jakih naleta 
bure grane stabla pucaju te predstavljaju opasnost za stanare zgrade obližnjih zgrada i 
prolaznike.  
 
  
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se nadležnim službama pošalje dopis 
s molbom da se uklone grane stabla koje predstavljaju opasnost.  
 
 
 
AD 3.9. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku gospodina Darka Halilovića, iz Ulice 
Fiorella la Guardia k. br. 11. koji je zamolio da se ispita tko je uklonio prometni stupić iz 
uličice koja se nalazi između trgovine Tommy i postolarskog obrta. Vijećnik MO Brajda-
Dolac, gosp. Igor Sušić izvijestio je Vijeće da je predmetni stupić uklonio Rijeka promet d.d. 
 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno se složilo s prijedlogom gosp. Sušića da 
se Rijeka prometu d.d. pošalje dopis s molbom da stupić ostane uklonjen dok Grad 
Rijeka ne donese novu odluku o postavljanju prometnih stupića. O istome treba 
obavijestiti i gospodina Halilovića.  



AD 3.10. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće o podnesku tvrtke Smart Product d.o.o. koja 
se obratila MO Brajda-Dolac s upitom za korištenje prostora (dvorane) MO Brajda-Dolac za 
održavanje preventivnih zdravstvenih pregleda građana. Dvorana MO Brajda-Dolac ne 
zadovoljava tehničke uvjete postavljene od strane tvrtke Smart Product d.o.o. Kako je ista 
tvrtka poslala upit većini Mjesnih odbora na području Grada Rijeke dopisom im je odgovorila 
ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu gosp. Dragica Fadljević.  
 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
 
 
AD 3.11. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće o podnesku GD Crvenog križa Rijeka o 
preimenovanju naziva Parka Crvenoga križa u Zvonimirovoj ulici. Prijedlog GD Crvenog križa 
je da se umjesto navedenog parka, stubama pored hotela "Bonavia" dodijeli ime Stube 
Crvenoga križa. 
 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO te smatra 
kako nije nadležno za dodjelu imena stubama koje se nalaze pored hotela"Bonavia".  
 
 
 
AD 3.12. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku gospodina Alberta Matkovića o 
postavljanju spuštenog rasvjetnog tijela u Krešimirovoj ulici ispred kućnog broja 2E.  
 
 
Zaključak: 

Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se nadležnim službama pošalje dopis 
s molbom da se postavi spušteno rasvjetno tijelo na navedenoj adresi kako bi se 
povećala sigurnost pješaka i objekata. 
 
 
 
AD 4.1. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o odgovoru gosp. Stipčić-Bašić Elizabet iz 
OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem vezanom za oslikavanje 
grafita na području MO Brajda-Dolac. Vijeće je detaljno upoznato s procedurom koju je 
potrebno ispoštovati kako bi se oslikali zidovi. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Brajda-Dolac je na zahtjev da se oslika zid u Ulici Pomerio, ispod parka 
Eugena Čulinovića, već dobilo negativno mišljenje nadležnih službi, te smatra kako je 
procedura za traženje nove lokacije komplicirana donijelo je jednoglasnu odluku da se 
sprejevi vrate Odjelu za mjesnu samoupravu kako bi se mogli iskoristiti ako su 
upotrebljivi. 
 
 
 



AD 4.2. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o odgovoru nadležne službe, Rijeka 
prometa d.d. o postavljenom stupiću u uličici između postolarskog obrta i trgovine Tommy 
(Ulica Fiorella la Guardia). Prema odgovoru gosp. Igora Ausilia (RP d.d.) predmetni stupić 
postavio je Rijeka promet d.d.. 
 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
 
 
AD 5.1. 
Vijećnik MO Brajda-Dolac, Igor Sušić, obilaskom terena primijetio je da se na nekoliko 
lokacija na području MO Brajda-Dolac nalaze postolja za prometne stupiće no isti su otuđeni 
ili uklonjeni. Lokacije su: Fiorella la Guardia kod k.br. 9, Beli kamik, Ciottina kod k.br. 25, 
Žabica (dostavno mjesto kod Kapucinske crkve) i Pomerio 20 (kod staklarske radionice). 
 
   
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno se složilo s prijedlogom gosp. Sušića da 
se Rijeka prometu d.d. pošalje dopis s molbom da se izvrši provjera stupića i postolja 
na navedenim lokacijama. 
 
 
 
AD 5.2. 
Vijećnik MO Brajda-Dolac, Igor Sušić, predložio je da se pošalje dopis nadležnim službama s 
prijedlogom da se iscrta horizontalna prometna signalizacija (žute trake) za dostavna vozila 
na adresi Krešimirova 14.  
 
 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno se složilo s prijedlogom gosp. Sušića da 
se nadležnim službama pošalje dopis. 
 
 
 
AD 5.3. 
Vijećnik MO Brajda-Dolac, Igor Sušić, predložio je da se na tržnici Brajda, kod caffea "Vero" i 
ispred kineskog dućana "Ghan shop" pojačaju postojeća rasvjetna tijela. 
 
 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno se složilo s prijedlogom gosp. Sušića da 
se nadležnim službama pošalje dopis. 
 
 
 
 
AD 6. 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 



Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od sedam (7) stranica. 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
                    Nika Pavlinić   Gordana Šopić 


