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ZAPISNIK 
SA 17. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
17. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 20. siječnja 2016. 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 

 Iva Sušić, članica VMO 

 Nika Pavlinić, tajnica MO Brajda- Dolac 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 Siniša Maroević, član VMO  
 
 

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice: 
 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Financiranje programskih aktivnosti 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi službi/građana 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



AD 1.  
Pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Mladen Vukelić, dostavio je Vijećima 
mjesnih odbora upute o načinu financiranja programskih aktivnosti VMO-a.  Predsjednica 
VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o novom načinu financiranja programskih aktivnosti 
VMO-a koje obuhvaća određene promjene u odnosu na dosadašnje financijsko poslovanje.  
 
Zaključak:  

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 

 
 
AD 2.1. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o zaprimljenom odgovoru OGU za 
komunalni sustav vezanom za orezivanje stabla u Ulici Fiorella La Guardia kod kućnog broja 
14. Prema zahtjevu građana da se stablo sanira, nakon što je oštećeno prilikom naleta 
vjetra, nadležne službe izvršile su očevid i zaključile kako je stablo previše oštećeno te ga je 
bilo potrebno u potpunosti ukloniti.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.2. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o zaprimljenom odgovoru ravnateljice 
Direkcije za mjesnu samoupravu Grada Rijeke, Dragice Fadljević, vezano za donaciju 
polovnih stolica Društvu za istraživanja i potporu. Direkcija za mjesnu samoupravu trenutno 
ne raspolaže polovnim stolicama koje bi mogla donirati niti je u mogućnosti nabaviti nove 
stolice.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
  
 
 
AD 2.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o podnesku gosp. Mladena Peranića iz ulice Ive 
Marinkovića vezano za postavljanje betonskih mejaša u navedenoj ulici. Prema odgovoru 
nadležnih službi Rijeka prometa d.d. postavljanje mejaša biti će izvedeno nakon što se ukloni 
neispravno i neregistrirano vozilo, koje se nalazi u ulici Ive Marinkovića ispred kućnog broja 
5, o čemu je gospodin Peranić obaviješten. Kako vozilo još uvijek nije uklonjeno gosp. 
Peranić zamolio je Vijeće da se to učini čim prije. Vijeće je poslalo dopis nadležnim službama 
s molbom da ih se informira o mogućnostima daljnjeg postupanja u rješavanju navedenog 
problema te se čeka na odgovor. 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se pošalje dopis 
gosp. Peraniću kako će o daljnjem postupanju službi biti naknadno obaviješten. 
 
 
 
 
 
 
 



AD 2.4. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o zaprimljenom odgovoru gospodina 
Milana Zagorca iz KD Čistoća d.o.o. vezanom za postavljanje dodatnog spremnika za 
mješoviti otpad u Ulici Slaviše Vajnera Čiče. Nakon izvida na terenu nadležne službe utvrdile 
su kako postoji opravdana potreba za postavljanjem dodatnog spremnika za mješoviti otpad 
te će isti biti postavljen u što kraćem roku. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
 
AD 2.5. 
Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o podnesku gosp. Licul vezanom za 
parkiranje automobila na tržnici „Brajda“. Na ulazu u tržnicu „Brajda“ iz smjera Ulice 
Alessandra Manzonia nalaze se tri stupića od kojih se središnji stupić nakon obavljene 
dostave ne vraća na postolje. Na nogostup se parkiraju automobili koji onemogućuju 
pješacima nesmetani prolaz nogostupom. 
 
 Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se nadležnim službama pošalje dopis 
s molbom da se utvrdi tko posjeduje ključeve lokota te da se isti upozore da stupić 
redovito vraćaju na postolje i zaključavaju. 
 
 
 
 
AD 2.6. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi, Energo 
d.o.o., vezanom za pojačanje javne rasvjete na tržnici „Brajda“. Izvidom na terenu nadležne 
službe utvrdile su da je zahtjev za pojačanjem rasvjete opravdan te će se izvršiti zamjena 
starih rasvjetnih tijela novima. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
 
AD 2.7. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi, Energo 
d.o.o., vezanom za proširenje javne rasvjete u Krešimirovoj ulici kod kućnog broje 2E. 
Izvidom na terenu nadležne službe utvrdile su da je zahtjev za proširenjem javne rasvjete 
opravdan te će se izvršiti postavljanje dodatnog rasvjetnog tijela. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
 
 
 
 



AD 3.1. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o sastanku s pročelnicom OGU za 
komunalni sustav Irenom Miličević, ravnateljem Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti 
Željkom Vitasom te predstavnicima Rijeka prometa d.d. Danijelom Frkom i Igorom Ausiliom. 
Sastanku je nazočila i ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević. 
Sastanak je održan 19. siječnja 2016. godine u OGU za komunalni sustav, Titov trg 3, a 
povodom realizacije komunalnih prioriteta te početka radova na preregulaciji prometa na 
području MO Brajda-Dolac. Predstavnici Rijeka prometa d.d. iznijeli su detalje Prometnog 
rješenja zone smirenog i kontroliranog prometa područja Dolac. U ulicama Dolac (smjer 
zapad) i Rudolfa Strohala (smjer sjever) biti će postavljene dvije rampe koje će kontrolirati 
ulazak i izlazak vozila. Postojeća rampa, prema prolazu za hotel „Bonavia“, biti će uklonjena 
kao i „betonski otok“ na kojem je postavljena. Parkirna mjesta na sjevernim koridorima ulica 
Frana Kurelca i ulice Dolac biti će ukinuta. Na južnim koridorima navedenih ulica biti će 
iscrtana nova parkirna mjesta. Stanarima ulica predložena je opcija da zakupe parkirna 
mjesta na obližnjim parkiralištima „Gomila“ i „Zagrad“.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 3.2. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o problemu oborinskih voda u Prolazu 
Marije Krucifikse Kozulić. Na sastanku s predstavnicima OGU za komunalni sustav na kojem 
je bio nazočan ravnatelj Direkcije za zajedničku komunalnu djelatnost, gosp. Željko Vitas, 
dogovoreno je da se dopis s opisom problema i slikama pošalje na njegovu e-mail adresu 
kako bi ga mogao proslijediti na daljnju obradu nadležnim službama. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se gosp. Vitasu pošalje dopis s 
opisom problema i fotografijama. 
 
 
 
AD 3.3. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenim prometnim stupićima i 
nogostupu u Trpimirovoj ulici ispred kućnih brojeva 3 i 3a. Do oštećenja je došlo prilikom 
izvođenja radova na krovu navedenih zgrada prilikom čega je izvođač oštetio stupiće i 
nogostup. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se nadležnim službama pošalje dopis 
s molbom da se saniraju oštećenja stupića i nogostupa. 
 
 
 
AD 3.4.  
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odbačenom prometnom znaku koji se 
nalazi na zelenoj površini u Ulici Ive Marinkovića (na raskrižju između kućnih brojeva 3 i 5).  
 
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se nadležnim službama pošalje dopis 
s molbom da se odbačeni znak ukloni sa zelene površine. 
 
 



AD 3.5. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o problemu oštećenih betonskih ploča 
u Ulici Ivana Pavla II. Na sastanku s predstavnicima OGU za komunalni sustav na kojem je 
bio nazočan ravnatelj Direkcije za zajedničku komunalnu djelatnost, gosp. Željko Vitas, 
dogovoreno je da se dopis s opisom problema i fotografijama pošalje na njegovu e-mail 
adresu kako bi ga mogao proslijediti na daljnju obradu nadležnim službama. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se gosp. Vitasu pošalje dopis s 
opisom problema i fotografijama. 
 
 
 
AD 3.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o oštećenjima nogostupa i prometnih stupića u ulici 
Pomerio. Ispred kućnog broja 31. (preko puta ulaza u MO) nakon sanacije prometnih stupića 
nije saniran nogostup koji je oštećen. Pored ulaza u MO Brajda, Pomerio 26 (s lijeve strane), 
nedostaje prometni stupić, a postoji postolje za isti. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se nadležnim službama pošalje dopis 
s molbom da se saniraju oštećenja stupića i nogostupa. 
 
 
 
AD 3.7. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac, gosp. Gordana Šopić i Vijećnica Sanja Crnković predložile 
su da se KD Čistoća d.o.o. pošalje dopis s molbom da se pojača čišćenje ulica na području 
MO Brajda-Dolac. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se KD Čistoća d.o.o. pošalje dopis s 
molbom da uvaže prijedlog Vijeća. 
 
 
 
AD 4. 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
                    Nika Pavlinić   Gordana Šopić 


