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ZAPISNIK 
SA 19. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
19. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 16. ožujka 2016. 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 

 Siniša Maroević, član VMO 

 Igor Sušić, član VMO 

 Iva Sušić, članica VMO 

 Nika Pavlinić, tajnica MO Brajda- Dolac 
 
 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice: 
 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prometno rješenje zone smirenog i kontroliranog prometa područja- Dolac 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi službi/građana 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 



AD 1.  

Prvoj točki dnevnog reda na temu Prometno rješenje zone smirenog i kontroliranog prometa 
područja Dolac prisustvovali su ovlašteni predstavnici stanara stambenih zgrada ulica Dolac, 
Frana Kurelca i Rudolfa Strohala te predstavnici nadležnih službi, gosp. Željko Smojver, 
direktor Rijeka plusa d.o.o., gosp. Mihailo Mrvoš voditelj sektora garaža i parkirališta u Rijeka 
plusu d.o.o., te gosp. Danijel Frka rukovoditelj službe prometa iz Rijeka prometa d.d.. Tema 
je uvrštena na dnevni red sjednice Vijeća na inicijativu ovlaštenih predstavnika stanara 
navedenog područja zbog nezadovoljstva izvedenim prometnim rješenjem.  
Predsjednica VMO Brajda-Dolac, gosp. Gordana Šopić, pozdravila je sve nazočne te ukratko 
objasnila tijek događaja oko projekta zone smirenog i kontroliranog prometa područja Dolac. 
Grad Rijeka je 2007. godine usvojio Generalni urbanistički plan Grada Rijeke, a javna 
rasprava s mogućnošću prijedloga izmjene i dopune GUP-a održana je u rujnu 2012. godine. 
Gospodin Danijel Frka iz Rijeka prometa d.d. iznio je glavne odrednice toga plana koje se 
tiču uvođenja pješačke zone u širem gradskom središtu, a na temelju kojih se pristupilo izradi 
projekta Prometno rješenje zone smirenog i kontroliranog prometa područja Dolac. 
Uvođenjem novog prometnog rješenja ukinuta su parkirna mjesta na sjevernom koridoru 
Ulice Frana Kurelca, parkirna mjesta u Ulici Rudolfa Strohala te parkirna mjesta na 
sjevernom koridoru Ulice Dolac. Osim navedenih, ukinuta su i pojedina parkirna mjesta na 
Trgu 128. brigade HV te na južnom koridoru Ulice Dolac. Sveukupno je na području zone 
Dolac ukinuto 57 parkirnih mjesta. Postavljene su i nove rampe, na ulazu u Ulicu Dolac iz 
smjera Ulice E. Barčića i u Ulici R. Strohala, koje će kontrolirati ulazak i izlazak vozila iz 
zone. Postojeća rampa kod hotela Bonavia će se naknadno demontirati.  
Ovlašteni predstavnici stanara izrazili su negodovanje zbog činjenice da im se projekt 
predstavlja nakon njegove realizacije te stoga nisu imali mogućnosti izraziti svoje mišljenje 
ranije. Prema njihovim riječima, uvođenjem zone smirenog i kontroliranog prometa područja 
Dolac, najviše su pogođeni stanari ulica Dolac, F. Kurelca i R. Strohala koji su i prije 
uvođenja novog režima parkiranja imali velikih problema s pronalaskom parkirnih mjesta u 
zoni u kojoj im je omogućeno korištenje parkirne kartice. Ponuđeno im je alternativno 
rješenje da za isti mjesečni iznos od 40kn koriste parkirališta „Gomila“ i „Školjić“, a za 200kn 
mjesečno mogu kupiti parkirnu karticu koja im omogućava i parkiranje u garaži „Zagrad“. 
Stanari nisu zadovoljni ponuđenom alternativom iz razloga što su parkirališta „Gomila“ i 
„Školjić“ već sada prezauzeta dok cijenu parkirne kartice za  garažu „Zagrad“ ne smatraju 
opravdanom. Također im nije omogućeno dovoljno mjesta u garaži te su parkirne kartice 
namijenjene stanarima navedenih ulica već rasprodane.  
Gospodin Smojver iz Rijeka plusa d.o.o. naveo je kako se razmatra mogućnost povećanja 
broja pretplatnih parkirnih kartica u garaži „Zagrad“, za stanare ulica obuhvaćenih zonom 
smirenog i kontroliranog prometa područja Dolac, kao i opcija da se dio garaže ogradi samo 
za stanare koji bi time imali osigurano parkirno mjesto. Broj takvih mjesta ovisiti će o samom 
interesu stanara. Ovlašteni predstavnici stanara također su predložili da se proširi parkirna 
zona 0A u kojoj se oni nalaze te da im se omogući parkiranje u drugim zonama , primjerice u 
zoni 0. Kao jednu od opcija povećanja sadašnjeg broja parkirnih mjesta u Ulici Dolac ovl. 
predstavnici stanara predložili su korištenje prostora koji se nalazi na istočnoj strani dvorišta 
OŠ Dolac uz zgradu na kućnom broju 8A. Sada taj prostor koristi škola koja je postavila 
metalna vrata s lokotom, no postavilo se pitanje da li taj prostor pripada OŠ Dolac ili okućnici 
zgrade na kbr 8A. Slična situacija navedena je i za Školski prolaz gdje je iscrtano 5 parkirnih 
mjesta za potrebe dostave i SVKRI. Ovlašteni predstavnici stanara naveli su kako njihove 
zgrade imaju pravo na okućnicu koja bi u ovom slučaju obuhvaćala nogostup u predmetnim 
ulicama. Navode o pitanju vlasništva nad zemljišnim česticama potrebno je utvrditi pomoću 
izvatka iz katastarskog plana.  
Ovlašteni stanari Ulice Dolac s kućnih brojeva 11/11A/11B i 13A naveli su problem pristupa 
svojim zgradama s obzirom da su nakon popločavanja prostora ispred zgrade na kućnom 
broju 14 uz prilaz iz smjera Ulice E. Barčića postavljeni zaštitni prometni stupići koji 
onemogućavaju pristup ulazu u zgrade. Zamolili su da im se kao ovlaštenim predstavnicima 
stanara dodijele ključevi lokota stupića kako bi mogli imati povremeni pristup ulazu u zgradu 
s automobilima u potrebitim situacijama.   



 
Zaključak:  
 Ovlašteni predstavnici stanara ukazali su predstavnicima nadležnih službi 
Rijeka plusa d.o.o., Rijeka prometa d.d. i Vijeću MO Brajda-Dolac na probleme koje je 
uvođenje novog Prometnog rješenja zone smirenog i kontroliranog prometa područja 
Dolac prouzročilo stanarima ulica Dolac, F. Kurelca i R. Strohala. Kao najveći problem 
navedeno je veliko smanjenje ukupnog broja parkirnih mjesta u navedenim ulicama uz 
činjenicu kako stanari nisu zadovoljni ponuđenim alternativnim rješenjima parkiranja. 
Izneseno je i nekoliko prijedloga koji bi mogli utjecati na poboljšanje sadašnje 
situacije kao što je proširenje parkirnih zona, čime bi se omogućilo pretplatnicima iz 
parkirne zone 0A parkiranje i u ostalim zonama koje obuhvaćaju susjedne ulice, 
primjerice zona 0. Vijeće MO poslati će dopis s navedenim prijedlogom nadležnim 
službama na razmatranje. Pitanje vlasništva nad zemljišnim česticama u Ulici Dolac, 
dvorištu OŠ Dolac te školskom prolazu Vijeće će uputiti dopisom nadležnim službama. 
Ovlašteni predstavnici stanara sačiniti će popis zainteresiranih stanara za zakup 
parkirnih mjesta u garaži Zagrad kako bi se isti mogao dostaviti nadležnim službama 
Rijeka plusa d.o.o..   
Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je odlučilo da je potrebno sazvati novi sastanak 
za koji će se pripremiti navedena dokumentacija prema kojoj će se moći definirati 
konačni prijedlozi rješavanja problema oko uvođenja novog Prometnog rješenja zone 
smirenog i kontroliranog prometa područja Dolac. 

 
 
 
AD 2.1. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju nogostupa u Ulici Slaviše 
Vajnera Čiče ispred kućnog broja 18. Prijava o oštećenju poslana je komunalnom redaru 
gosp. Milanu Mandekiću. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje.  
 
 
 
AD 2.2. 

Tajnica MO Brajda–Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu „Tehgrad Stana“ d.o.o. za 
ugostiteljstvo, turizam i upravljanje nekretninama vezanom za problem odvodnje oborinskih 
voda u Krešimirovoj ulici. Dopis je upućen komunalnom redarstvu Grada Rijeke u ime 
ovlaštenog predstavnika stanara Krešimirove 20, a Vijeću MO-a poslan je na znanje. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
  
  
 
AD 2.3. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju nogostupa u Ciottinoj ulici 
ispred kućnog broja 16A. Prijava o oštećenju poslana je komunalnom redaru gosp. Milanu 
Mandekiću. Dobiven je odgovor nadležnih službi kako će se oštećenje sanirati u što kraćem 
roku. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 



AD 2.4. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Štimca upućenom 
komunalnom redarstvu, a vezano za neispravno i neregistrirano vozilo koje se nalazi u Ulici 
Ive Marinkovića 11- pored starog rodilišta. Gospodinu Štimcu odgovoreno je kako je Vijeće 
upoznato s navedenim problemom te je isti prijavljen komunalnom redaru u siječnju ove 
godine. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 

 
 
AD 2.5. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Milana Mandekića, 
komunalnog redara, koji je nadležnim službama prijavio problem zadržavanja vode na 
pješačkom prijelazu u Adamićevoj ulici- izlaz iz Zanonove ulice. Problem je prvi puta 
prijavljen u ožujku 2014. godine, no kako do veljače 2016. godine nije saniran, prijava je 
ponovno proslijeđena na rješavanje. 
  
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 

 
 
AD 2.6. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Milana Mandekića, 
komunalnog redara, koji je nadležnim službama prijavio oštećenje potpornog zida igrališta u 
sklopu srednje ekonomske škole „Mijo Mirković“. Oštećenje je prijavljeno nadležnim 
službama te se čeka mišljenje stručni službi kako bi se pristupilo rješavanju problema. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 

 
 
AD 2.7. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Milana Mandekića, 
komunalnog redara, koji je nadležnim službama ponovno proslijedio zamolbu da se utvrdi 
vlasništvo nad Trgom Marije Krucifikse Kozulich, izgrađenog u sklopu kompleksa Zagrad. 
Vijeće je više puta slalo prijave nadležnim službama vezano za curenje oborinskih voda koje 
se sa Trga slijevaju na Ulicu Ivana Pavla Drugog. Investitor i upravitelj kompleksa upoznati 
su sa problemom te se čeka njihovo očitovanje.  
  
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.8. 

Predsjednica Vijeća, gosp. Gordana Šopić, izvijestila je Vijeće o dopisu poslanom OGU za 
poduzetništvo, a u kojem se daje pozitivno mišljenje o određivanju kasnijeg završetka radnog 
vremena ugostiteljskog objekta „La Guardia“ 5. ožujka 2016. godine. Produženje radnog 
vremena traženo je zbog organiziranja rođendanske proslave.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 



AD 2.9. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu Rijeka prometa d.d. vezano za 
sanaciju oštećenih zaštitnih prometnih stupića na području MO Brajda-Dolac. Rijeka promet 
d.d. sanirao je oštećenja zaštitnih stupića prema prijavi Vijeća MO Brajda-Dolac. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.10. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o prijavi građana Kružne ulice gdje se 
ispred kućnog broja 8 nalazila velika količina nepropisno odloženog komunalnog otpada. 
Problem je prijavljen komunalnom redaru, gosp. Milanu Mandekiću te je izvršeno uklanjanje 
otpada.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.11. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom novinarki Novog 
lista, gospođi Ljiljani Hlača, vezano za upit o realizaciji komunalnih prioriteta na području MO 
Brajda-Dolac. Vijeće ne utječe na dinamiku izvođenja radova u sklopu realizacije komunalnih 
prioriteta te je novinarki predloženo da se obrati nadležnim službama koje određuju dinamiku 
izvođenja radova.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.12. 

Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu Rijeka prometa d.d., vezanom za 
postavu zaštitnih stupića u Ulici Pomerio, poslanom OGU za komunalni sustav, Direkciji 
plana, razvoja i izgradnje. Od nadležnih službi traži se odobrenje za postavljanje stupića na 
dijelu Ulice Pomerio (od kbr. 20 do kbr 12, odnosno na sjevernom nogostupu od spoja Ulice 
I. Rendića do kbr. 12). Odobrenje se traži na temelju učestalih zahtjeva stanara za postavom 
stupića te uočenim prometnim problemima.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje te su nakon kraće 
rasprave donijeli jednoglasnu odluku da Vijeće nije suglasno s prijedlogom da se na 
navedenoj lokaciji postave prometni stupići. Kako Vijeće MO Brajda-Dolac nije 
zaprimilo zahtjeve stanara za postavom prometnih stupića odlučeno je da se pošalje 
dopis Rijeka prometu d.d. u kojem se moli da Vijeću dostave prijepis zahtjeva stanara 
koji su potaknuli inicijativu za postavljanjem stupića u Ulici Pomerio.  
 
 
 
 
 
 
 



AD 2.13. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu Odbora za mjesnu 
samoupravu. Od Vijeća se traži očitovanje o prijedlogu imenovanja stuba kraj hotela 
„Bonavia“ imenom- Stube Crvenog križa u Rijeci. Inicijativa o imenovanju pokrenuta je od 
strane Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Brajda-Dolac nakon kraće rasprave jednoglasno je odlučilo dati pozitivno 
mišljenje o imenovanju Stuba Crvenog križa u Rijeci.  
 
 
 
AD 2.14. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Milana Mandekića, 
komunalnog redara, koji je nadležnim službama prijavio problem oko smještaja kontejnera za 
kućni otpad u Ulici Frana Kurelca. Zbog sanacije pročelja i krovišta stambenog objekta na 
kbr 6 kontejneri za komunalni otpad pomaknuti su na parkirno mjesto označeno za invalide. 
Problem je prijavljen nadležnim službama kako bi se kontejneri hitno uklonili s parkirnog 
mjesta za invalide. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.15. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju potpornog zida u Ulici Prvoga 
maja kod kućnog broja 22A. Potporni zid se uslijed velike količine oborina počeo urušavati te 
se na nogostup odlomio veći komad stijene koji predstavlja opasnost za sigurnost pješaka  i 
prometa.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje te je jednoglasno zaključeno da 
se nadležnim službama pošalje dopis s molbom da se hitno sanira nastalo oštećenje 
kako prolaznici i promet ne bi bili ugroženi. 
 
 
 
AD 2.16. 

Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o molbi tvrtke Vital.med d.o.o. za korištenjem 
prostora MO Brajda-Dolac. Tvrtka bi prostor koristila za kvantnu dijagnostiku kompletnog 
organizma te su u zahtjevu za korištenje prostora navedeni uvjeti koje prostor mora 
ispunjavati. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje te je jednoglasno zaključeno 
kako Vijeće nije u mogućnosti udovoljiti nekim od zahtjeva tvrtke Vital.med d.o.o. 
vezano za korištenje prostora te se molba za korištenjem prostora odbija. 

 
 
 
 
 
 
 



AD 3.1. 

Vijećnik Igor Sušić obavijestio je Vijeće kako je izvršen dio sanacija oštećenih prometnih 
stupića i horizontalne prometne signalizacije na području MO Brajda-Dolac prijavljenih Rijeka 
prometu d.d. Nisu sanirani uklonjeni prometni stupići u Ulici Fiorella La Guardia ispred 
kućnog broja 6 i izmjena lokota i ključeva na stupiću postavljenom u Krešimirovoj ulici ispred 
kućnog broja 2. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama Rijeka prometa d.d. s molbom da se u što kraćem 
roku saniraju primijećeni nedostaci.   
 
 
 
AD 3.2. 

Vijećnik Igor Sušić upoznao je Vijećnike s činjenicom da se zaštitni prometni stupići na 
zapadnom ulazu u tržnicu „Brajda“, iz smjera Ulice Alessandra Manzonia, još uvijek ne 
vraćaju na za njih predviđena postolja i zaključavaju što omogućava vozačima da parkiraju 
automobile na nogostupu unutar prostora tržnice i ometaju nesmetani prolaz pješacima. 
 
Zaključak: 
Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su navedeno na znanje te je donesena jednoglasna 
odluka da se Tržnicama Rijeka d.o.o. uputi dopis s molbom da zakupci prostora 
tržnice, koji posjeduju ključeve lokota stupića radi dostave, iste vraćaju na za to 
predviđena postolja i zaključavaju kako vozači ne bi mogli nepropisno parkirati vozila 
na nogostupu. 
 
 
 
AD 4. 
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 


