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ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
20. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 27. travnja 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 

 Igor Sušić, član VMO 

 Nika Pavlinić, tajnica MO Brajda- Dolac 
 
 
 

 
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 Grada Rijeke, OGU za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, gđa. Eda Rumora i gđa. Lorella 
Mekić, gosp. Željko Smojver, direktor Rijeka plusa d.o.o. i gosp. Mihailo Mrvoš voditelj 
sektora garaža i parkirališta u Rijeka plusu d.o.o. Predsjednica VMO Vrajda-Dolac, gđa. 
Gordana Šopić, otvorila je sjednicu ukratko obrazlažući problematiku zbog koje je sastanak 
sazvan.  



Prema dogovoru s prethodnog sastanka, Vijeće je prikupilo traženu dokumentaciju o 
vlasništvu nad katastarskim česticama u Ulici Dolac i Školskom prolazu. Iz kopije gruntovnog 
plana vidljivo je kako je na najvećem djelu dvorišta O.Š. Dolac kao vlasnik upisan Grad 
Rijeka dok je manji dio upisan kao privatno vlasništvo. Nogostup u Ulici Dolac i dio Školskog 
prolaza, uz zgradu na kućnom broju 3A, vodi se kao javno dobro te će se prema Zakonu o 
cestama upisati kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke. Predstavnice 
OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, gđa. Eda Rumora i gđa. 
Lorella Mekić objasnile su ovlaštenim predstavnicima stanara način na koji je donesen GUP 
za Grad Rijeku, a prema kojem je Rijeka promet d.d. izradio projekt prometnog rješenja zone 
Dolac. Trenutno rješenje je prijelazna faza obzirom da je prema GUP-u planirano proširivanje 
pješačke zone od Korza, preko Trga 128. brigade, Ulice Dolac sve do kompleksa Zagrad, a 
što bi značilo potpuno ukidanje prometovanja vozilima navedenim područjem. Da bi se 
sproveo plan uvođenja Zone smirenog i kontroliranog prometovanja područjem Dolac bilo je 
potrebno osigurati alternativni prostor za parkiranje vozila što je postignuto izgradnjom 
garaže Zagrad B. Rijeka plus d.o.o. omogućio je stanarima Zone Dolac parkiranje u garaži 
Zagrad B po povlaštenoj cijeni od 200kn mjesečno što smatraju opravdanom cijenom s 
obzirom na kvalitetu usluge koja se nudi. Također se razmatra opcija, ukoliko postoji 
dovoljan broj zainteresiranih, da se jedan kat garaže odvoji samo za stanare, što bi značilo 
posebno označena parkirna mjesta za stanare na koja ostali korisnici garaže ne bi imali 
mogućnost parkiranja vozila. Gospodin Smojver odgovorio je prisutnima na upit Vijeća o 
mogućnosti proširenja parkirnih zona u centru grada. Stanari prema sadašnjem režimu imaju 
pravo na parkiranje vozila na parkirnim mjestima označenim zonom „centar“, a koja 
obuhvaća parkirna mjesta u ulicama koje se nalaze u centru grada. Stanarima se naknadno 
može omogućiti dio parkirnih mjesta u zoni „sjever“ od Ulice Žrtava fašizma prema Kozali. Na 
upit stanara o parkiralištu Riva gosp. Smojver odgovorio je kako se navedeno parkiralište 
nalazi na pomorskom dobru te Rijeka plus d.o.o. ima koncesiju nad polovinom parkirnih 
mjesta koja za sada nisu dostupna stanarima Zone Dolac. Stanari su ponovno naveli 
činjenicu da nisu zadovoljni sadašnjim stanjem nakon uvođenja Zone kontroliranog i 
smirenog prometa područja Dolac, a zbog koje je ukinut veliki boj parkirnih mjesta u ulicama 
Dolac, F. Kurelca te R. Strohala. Smatraju da ponuđena alternativna rješenja za parkiranje 
vozila nisu odgovarajuća. Parkiralište Školjić previše je udaljeno od njihovih zgrada, a 
parkiralište Gomila je i prije ukidanja parkirnih mjesta u ulicama unutar Zone bilo prezauzeto. 
Povlaštenu cijenu parkirne karte za garažu Zagrad B smatraju previsokom obzirom da se 
radi o peterostruko većem iznosu od onoga koji su plaćali za parking unutar Zone Dolac. 
Predložili su da se stanarima omogući parkiranje u Ulici R. Strohala na način da navedena 
ulica ostane jednosmjerna s ulaznom rampom, a da se jedan trak kolnika vrati za parkiranje 
stanara. Mišljenja su da bi površine upisane kao javno dobro (dvorište O.Š. Dolac i dio 
Školskog prolaza) trebalo prenamijeniti u parkirna mjesta za stanare i službena dostavna 
vozila ili da se te površine proglase isključivo pješačkim zonama na kojima neće biti 
parkiranih vozila. Naveli su i problem velikog broja poslovnih subjekata koji imaju pravo na 
parkiranje vozila unutar Zone Dolac što smatraju neopravdanim uz napomenu da bi stanari u 
preraspodjeli parkirnih mjesta trebali imati prednost.     
 
Zaključak:  
Kako se na sastanku s ovlaštenim predstavnicima stanara te nadležnim službama 
Grada Rijeke i Rijeka plusa d.o.o. nije našlo prihvatljivo rješenje problema nastalog 
uvođenjem Zone kontroliranog i smirenog prometa područja Dolac, ovlašteni 
predstavnici stanara ulica Dolac, F. Kurelca i R. Strohala obvezali su se dostaviti 
Vijeću MO Brajda-Dolac pisani dopis sa prijedlozima i zahtjevima stanara koji će 
Vijeće proslijediti nadležnim službama. O odgovoru nadležnih službi stanari će biti 
obaviješteni naknadno. 

 
 
 
 



AD 2.1. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu 
d.d., vezano za betonske ploče u Ulici Ivana Pavla II. U prosincu 2015. godine prijavljena su 
oštećenja na pločama koja su predstavljala opasnost za pješake. Ubrzo nakon sanacije 
došlo je do novih oštećenja pa je u siječnju 2016. godine na sastanku s predstavnicima OGU 
za komunalni sustav i Rijeka prometa d.d. dogovoreno da treba naći trajnije rješenje za 
navedeni problem. Kako VMO nije dobilo nikakvu povratnu informaciju o poduzimanju mjera 
za rješenje ovog problema poslan je dopis nadležnim službama s molbom da izvijeste Vijeće 
o daljnjim mogućnostima postupanja. 
 

Zaključak: 
Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje.  

 

 

AD 2.2. 

Tajnica MO Brajda–Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu/očitovanju OGU za komunalni 
sustav vezano za čišćenje ulica na području MO Brajda-Dolac. Iste se održavaju prema 
Programu održavanja čistoće javno-prometnih površina na području grada Rijeke, a svako 
prijavljeno onečišćenje javne površine biti će interventno očišćeno. 
 

Zaključak: 
Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 

  

  
AD 2.3. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni 
sustav, Direkciji za komunalno redarstvo vezano za oštećenje šahte na nogostupu u Ulici 
Fiorella La Guardia. Oštećenje je prijavljeno početkom veljače 2016. godine no nije sanirano 
te je molba za sanacijom ponovljena. Iz Rijeka prometa d.d. odgovoreno je kako će 
oštećenje biti sanirano od strane službe prometa. 
 

Zaključak: 
Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 

 

 

AD 2.4. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. 
vezano za prometne stupiće na području MO Brajda-Dolac. Prijavljena oštećenja na dvije 
lokacije nisu bila sanirana te je ponovljena prijava oštećenja. Rijeka promet d.d. odgovorio je 
kako je dostavno parkirno mjesto u Ulici F. La Guardia, kod kućnog broja 6, namijenjeno 
svim poslovnim subjektima u krugu od 100 metara te su mišljenja kako predmetno mjesto 
služi svojoj svrsi. Lokot na dostavnom mjestu u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 2 
zamijeniti će se master lokotom.  
 

Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 

 

AD 2.5. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru na dopis poslan Tržnicama 
Rijeka d.o.o. vezano za parkirane automobile na tržnici Brajda. Direktorica Tržnica Rijeka 
d.o.o., gđa. Silvana Šubat, odgovorila je kako je izvršen popravak-omogućavanje 
zaključavanja stupića na tržnici Brajda (ulaz iz Ulice Alessandra Manzonia) no postoji veliki 
problem održavanja istih u funkcionalnom stanju obzirom da se često uništavaju lokoti 
stupića ili se otuđuju cijeli stupići. 
  
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 



AD 2.6. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru OGU za kom. sustav, Direkcije 
za komunalno redarstvo, kojoj je prijavljeno oštećenje nogostupa u Ciottinoj ulici ispred kbr 
16A. Zamolba za sanacijom proslijeđena je nadležnim službama, a oštećenje je sanirano. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
AD 2.7. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu OGU za komunalni sustav, 
Direkcije za komunalno redarstvo, vezano za Trg Marije Krucifikse Kozulich. Temeljem 
analize vlasništva te statusa i namjene Prolaza Marije Krucifikse Kozulich, utvrđena je javna 
namjena predmetnog prolaza te je Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti upućena da 
je potrebno provesti postupak upisa kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada 
Rijeke. Slijedom navedenog, proslijeđena je prijava VMO Brajda-Dolac koja se odnosi na 
problem curenja oborinskih voda iz kanala oborinske odvodnje. 
  
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
AD 2.8. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi na dopis VMO 
Brajda-Dolac vezano za postavljanje zaštitnih stupića u Ulici Pomerio (od kbr. 20 do kbr.12), 
a u kojem je Vijeće izrazilo negativno mišljenje o postavljanju stupića. Rijeka promet d.d. 
dobio je odobrenje OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje za 
postavljanjem stupića na navedenoj lokaciji. Sukladno tome Rijeka promet d.d. očitovao se 
na dopis VMO Brajda-Dolac u kojem je objašnjeno iz kojih se razloga pristupilo ovakvom 
rješenju.  
  
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
AD 2.9. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru na dopis Vijeća poslan 
nadležnim službama, a vezano za urušavanje potpornog zida u Ulici Prvoga maja. Prijava o 
oštećenju proslijeđena je Rijeka prometu d.d. na rješavanje. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
AD 2.10. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu OGU za komunalni sustav, 
Direkcije za komunalno redarstvo, vezano za uklonjene prometne stupiće na Rivi, 
Gnambovoj ulici, Školskom prolazu i Poštanskom prolazu. Prijava komunalnog redara 
proslijeđena je nadležnim službama na rješavanje. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 



AD 2.11. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu OGU za komunalni sustav, 
Direkcije za komunalno redarstvo, vezano za pomaknute betonske gljive na Jadranskom 
trgu. Prijava komunalnog redara proslijeđena je nadležnim službama na rješavanje, a na 
navedenoj lokaciji vršiti će se pojačani nadzor. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
AD 2.12. 

Tajnica MO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. te 
Rijeka plusu d.o.o. vezano za proširenje parkirnih zona u centru grada. Proširenje zona 
traženo je na inicijativu stanara ulica Dolac, F. Kurelca i R. Strohala kako bi im se omogućilo 
parkiranje automobila na parkirnim mjestima izvan zone 0A u kojoj se nalaze. Od gosp. 
Mrvoša iz Rijeka plusa d.o.o. dobivena je informacija kako stanari navedenih ulica mogu 
parkirati svoja vozila na svim parkirnim mjestima u zoni Centar, a naknadno će se razmotriti 
mogućnost parkiranja i u zoni „sjever“. 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje.  
 
 
AD 2.13. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o odgovoru na dopis Vijeća upućen 
OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje 
zemljištem, vezano za pitanje vlasništva nad k.č. u Ulici Dolac i Školskom prolazu. Sukladno 
dopisu izvršena je analiza vlasništva čestica sukladno obilježenoj zoni obuhvata te je Vijeću 
dostavljen tabelarni prikaz vlasništva i karta vlasništva s obilježenim kategorijama vlasništva. 
  
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje.  
 
 
AD 2.14. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Suzan Beaković vezano za 
uvođenje nove Zone smirenog i reguliranog prometa područja Dolac sa zahtjevom da se 
stanarima omogući nesmetani prolaz kroz zonu. Gospođi Beaković poslan je dopis s 
informacijama o uvođenju Zone smirenog i reguliranog prometa područja Dolac u kojem je 
objašnjen način prometovanja koji će biti uveden. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 2.15. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o zahtjevu ovlaštenog predstavnika 
stanara zgrade Dolac 11, gđe. Žunić s molbom da im se omogući posjedovanje ključeva 
lokota prometnog stupića ispred njihove zgrade. Zahtjev je upućen nadležnim službama na 
odobrenje te je nakon pozitivnog očitovanja Pročelnice OGU za komunalni sustav izvršena 
primopredaja ključeva između gosp. Žunića i komunalnog redara gosp. Mandekića. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 



AD 2.16. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o zahtjevu ovlaštenog predstavnika 
stanara zgrade Dolac 11, gđe. Žunić, s molbom da se spremnici za otpad ispred njihove 
zgrade izmjeste na drugu lokaciju ili učvrste na postolja. Kako navodi ovlaštena predstavnica 
stanara, spremnici za otpad postavljeni su preblizu fasade zgrade te prilikom otvaranja 
posude poklopac zapinje o fasadu te dolazi do oštećenja. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje te je jednoglasno zaključeno da 
se Komisiji za privremene objekte pri OGU za komunalni sustav pošalje dopis s 
molbom da se razmotri postavljanje postolja za spremnike kako bi se isti fiksirali 
udaljeni od fasade zgrade na adresi Dolac 11.  
 

 

AD 2.17. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o potrebi uređenja šljunčane 
podloge u parku Eugena Čulinovića- ispred MO Brajda-Dolac. Krajem 2015. godine 
dogovoreno je da se višak neutrošenih sredstava predviđenih za realizaciju komunalnih 
prioriteta od strane ZKD-a usmjeri na uređivanje parka E. Čulinovića. Predsjednica Vijeća 
predložila je da se pošalje dopis s molbom za nasipavanje šljunčane podloge u parku koja je 
zbog vremenskih neprilika u veoma lošem stanju.    
 

Zaključak:  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje te je jednoglasno zaključilo da 
se pošalje dopis OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne 
djelatnosti, s molbom za sanaciju oštećenja. 
 
 

AD 2.18. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni 
sustav, Direkciji za komunalno redarstvo vezano za oštećenje betonske gljive u Ulici Ive 
Marinkovića. Na postolju gdje je postavljena gljiva došlo je do oštećenja te je zbog 
konfiguracije terena postojala opasnost od pomicanja betonskog mejaša. Direkcija za 
komunalno redarstvo prijavila je oštećenje nadležnim službama te je isto sanirano. 
 

Zaključak: 
Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 

 
 

AD 2.19. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu d.d. 
vezano za oštećenje prometnih stupića u Ulici Ive Marinkovića i F. La Guardia. Nadležne 
službe sanirale su oštećene stupiće u Ulici I. Marinkovića, ispred ulaza u dječji vrtić Delfin, a 
sanacija prometnog stupića u Ulici F. La Guardia kod kbr. 13- ispred prodavaonice Tommy 
još nije izvršena. 
 

Zaključak: 
Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 

 

 

AD 2.20. 

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“ za dane 15. i 23. travnja 2016. godine. 
Produženje radnog vremena traženo je zbog organiziranja rođendanskih proslava.  
 

Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 



AD 2.21. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu 
d.d. vezano za oštećenje kolnika u Ulici Ivana Dežmana, ispred zgrade na kućnom broju 3. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.22. 
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 „Porto Grillo“ za dan 16. travnja 2016. godine. Produženje 
radnog vremena traženo je zbog organiziranja vjenčanja.  
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.23. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom Rijeka prometu 
d.d. vezano za oštećenje prometnih stupića u Ulici Pomerio, ispred zgrada na kućnim 
brojevima 27 i 29. Na nogostupu ispred navedenih zgrada nedostaje nekoliko prometnih 
stupića te je zatražena hitna sanacija. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 2.24. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu poslanom OGU za komunalni 
sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti vezano za oštećenje dječje sprave- 
vrtuljka u parku Eugena Čulinovića. Zatražena je hitna sanacija oštećenja. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 3.1. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju zida u Ulici Ive Marinkovića na 
dijelu koji se nalazi između Finderleovih stuba. Na zidiću fali kameni blok od kojih je isti 
sagrađen. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama s molbom da se u što kraćem roku sanira 
oštećenje.   
 
 
 
 
 



AD 3.2. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o potrebi orezivanja stabala u parku 
Eugena Čulinovića. Djelatnici KD Čistoća u ožujku su orezali niža stabla i raslinje no zbog 
nepristupačnosti nisu bili u mogućnosti ukloniti sasušena stabla u parku i orezati grane 
visokih stabala.  
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama s molbom da se u što kraćem roku obave potrebni 
radovi.   
 
 
 
AD 3.3. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju zida u Ulici Slaviše Vajnera 
Čiče koje je prijavila ovlaštena predstavnica stanara zgrade na kbr 11. Iz dvorišta Pomorskog 
fakulteta raste stablo koje je zbog širenja uzrokovalo napuknuća zida na kojeg je naslonjeno. 
Nadležne službe trebale bi procijeniti opravdanost uklanjanja stabla ili potrebu za 
orezivanjem grana. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama s molbom da se u što kraćem roku sanira 
oštećenje.   
 
 
 
AD 3.4. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju klupice u parku Pomerio- 
sjeverni dio parka koji se nalazi ispod zgrade Doma zdravlja. Na klupici nedostaje jedna 
daska na sjedištu. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama s molbom da se u što kraćem roku sanira 
oštećenje.   
 
 
 
AD 3.5. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju stepenica u Ulici Ive 
Marinkovića koje se nalaze pored ulaza u zgradu na kbr. 8. Gazište stepenica vidno je 
oštećeno te predstavlja opasnost za prolazak pješaka. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama s molbom da se hitno sanira oštećenje.   
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 4.1. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o sastanku sa HEP-om održanom 22. 
travnja 2016. godine povodom izgradnje novopredviđenog raspleta kabelskih vodova na 
području MO Brašćine-Pulac, MO Kozala, MO Brajda-Dolac, MO Potok, MO Školjić i MO 
Vojak. Radovi su podijeljeni u nekoliko faza na način da radovi započinju na rubni dijelovima 
grada te se potom spuštaju u sam centar grada. Radovi počinju 25.4.2016. godine, a 
predviđeni kraj rekonstrukcije je 21.9.2016. godine. Na području MO Brajda-Dolac radovi će 
se izvoditi u periodu od 20. lipnja do 21. rujna 2016. godine. Za vrijeme radova važiti će 
posebna preregulacija prometa. O svim detaljima oko izvođenja radova MO Brajda-Dolac biti 
će obaviješten naknadno, prije početka samih radova. 
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od devet(9) stranica. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
                    Nika Pavlinić   Gordana Šopić 


