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ZAPISNIK 
SA 21. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 

 
21. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 11. svibnja 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 

 Iva Sušić, članica VMO 

 Igor Sušić, član VMO 

 Nika Pavlinić, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. sjednice: 

 Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 

 
 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2017. godinu 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi službi/građana 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



AD 1.  

Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o zaprimljenim Prijedlozima za 
uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2017. 
godinu. Prijedlozi su se podnosili putem web obrasca na stranicama Grada Rijeke, e-mailom 
ili osobno u prostorijama Mjesnih odbora i to u periodu od 1. do 21. travnja 2016. godine. 
Vijeće MO Brajda-Dolac zaprimilo je 15 prijedloga građana za uređenje i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2017. godinu. Vijeće je razmotrilo sve 
prijedloge te je ustvrdilo slijedeće. Prijedlozi građana, gosp. Ikanovića i gđe. Maslać, vezani 
za uređenje autobusnog kolodvora na Žabici te glavnog željezničkog kolodvora spadaju u 
velike razvojne zahvate koji nisu predmet ovog natječaja te ne mogu biti predloženi kao male 
komunalne akcije. Vijećnici su ocijenili da prijedlog gospodina Tudora za uvođenjem nove 
autobusne linije na relaciji Jelačićev trg (Centar)- Laginjina (Kozala) ne spada u kategoriju 
uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture no samu inicijativu može se 
pokrenuti u suradnji sa ostalim Mjesnim odborima čijim bi područjem prolazila predložena 
autobusna linija. Prijedlozi za izmještanje spremnika za otpad na tržnici Brajda i u Ulici 1. 
maja (Krmpotić, Vadlja) odbijeni su iz razloga što su isti već nekoliko puta premještani na 
inicijativu stanara te su se lokacije na kojima su spremnici trenutno postavljeni pokazale kao 
najprimjerenije. Prijedlog gosp. Nobila za čišćenje šahte u Ulici I. Rendića poslan je 
nadležnim službama na rješavanje. Prijedlog gosp. Balena o uređenju parkirališta u Ulici I. 
Filipovića ocijenjen je kao preveliki zahvat koji bi zbog opsežnosti radova iziskivao velika 
novčana sredstva te ga ne bi bilo moguće izrealizirati kroz sredstva namijenjena malim 
komunalnim akcijama. Prijedlog gđe. Maslać za postavljanje dodatne kante za otpatke na 
autobusnoj stanici u Adamićevoj ulici ocijenjen je kao neopravdan obzirom da su na 
navedenom autobusnom stajalištu već postavljene dvije kante za otpatke. Gospodin Desanti 
Tihomir predložio je asfaltiranje kolnika u Ulici Ive Marinkovića no navedeno područje biti će 
asfaltirano u sklopu radova HEP-a koji će se odvijati od sredine lipnja do sredine rujna ove 
godine te se prijedlog o eventualnom dodatnom asfaltiranju može razmotriti tek nakon što 
završe planirani radovi. Dva zaprimljena prijedloga građana, Grginović i Nobilo, odnose se 
na uređenje parka Pomerio koji je trebao biti uređen prema projektu Grada Rijeke. Vijeće će 
nadležnim Odjelima Grada uputiti dopis u kojem će zatražiti informacije vezane za tijek 
realizacije navedenog projekta. Vijeće je zaprimilo i nekoliko prijedloga građana za uređenje 
parkova i zelenih površina na području MO Brajda-Dolac(Slanina, Rizner, Rušin-Bulić). 
Obzirom na ograničena novčana sredstva s kojima se raspolaže odlučeno je da se za iduću 
godinu predloži uređenje parka ispod zgrade Doma zdravlja PGŽ u Ulici Ive Marinkovića. 
Prihvaćeni su i prijedlozi ozelenjavanja prometnih otoka na križanju ulica F. La Guardia, 
Pomerio i Ciottine, postavljanje kanti za otpatke i posuda sa zelenilom u Ulici F. Kurelca- 
ispred zgrade Gimnazije, uređenje prolaza/stepenica od Ulice I. Filipovića do Ulice 1. maja i 
uređenje zelene površine u Ulici I .Filipovića kod kbr. 13,15 i 17. 
 
 
Zaključak:  
Vijeće je od pristiglih prijedloga građana za uređenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture (male komunalne akcije) za 2017. godinu usvojilo 6 prijedloga koji su 
poslani nadležnim službama na obradu. Nakon obrade Vijeće će sačiniti konačnu listu 
prioriteta koji će biti predloženi za realizaciju u 2017. godini. Građani čiji prijedlozi nisu 
usvojeni biti će o tome obaviješteni dopisom u kojem će se obrazložiti razlozi 
odbijanja prijedloga. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 2.1. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu ovlaštenih predstavnika 
stanara ulica Dolac, F. Kurelca i R. Strohala s prijedlozima i zaključcima vezanim za 
uvođenje novog Prometnog rješenja zone smirenog i kontroliranog prometa područja Dolac. 
Kako je i bilo dogovoreno na sastanku održanom u travnju, ovlašteni predstavnici stanara 
sačinili su popis prijedloga i zaključka, a koje će Vijeće proslijediti nadležnim odjelima Grada 
Rijeke, Rijeka plusa d.o.o. i Rijeka prometa d.d. od kojih se traži očitovanje po navedenim 
točkama.  
 
 

Zaključak: 
Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje te je jednoglasno 

zaključeno da se pošalje dopis nadležnim službama s molbom da se očituju o 
zahtjevima stanara navedenim u podnesku upućenom VMO Brajda-Dolac.  
 

 
 
 

AD 2.2. 
Tajnica MO Brajda–Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu gospodina Vinka Štimca koji je 
ukazao na bespravno parkirano neispravno vozilo parkirano pored zgrade Doma zdravlja 
PGŽ u Ulici Ive Marinkovića kod kbr 11. 
 

 

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

je prijavljeno OGU za komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo te je 
postupak uklanjanja vozila u tijeku. 
  
  

 

 
AD 2.3. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o dopisu gđe. Drnašin-Beaković u kojem je 
ukazala na probleme nastale uvođenjem nove regulacije prometa područja Dolac. Gđa. 
Drnašin-Beaković dobila je informacije vezane za sastanak s ovlaštenim predstavnicima 
stanara ulica Dolac, F. Kurelca i R. Strohala te joj je poslan prijepis zahtjeva i prijedloga 
stanara koji je proslijeđen nadležnim službama na razmatranje. 
 
 

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

 
 

 
 

AD 2.4. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru OGU za kom. sustav, Direkcije 
za komunalno redarstvo, kojoj je prijavljeno oštećenje stepenica u Ulici Ive Marinkovića kod 
kbr 8. Zamolba za sanacijom proslijeđena je nadležnim službama, koje su potvrdile da će se 
isto sanirati u što kraćem roku. 
 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 

 
 
 



AD 2.5. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru OGU za kom. sustav, Direkcije 
za komunalno redarstvo, kojoj je prijavljeno oštećenje zida pored Finderleovih stuba u Ulici 
Ive Marinkovića. Zamolba za sanacijom proslijeđena je nadležnim službama Rijeka prometa 
d.d. od kojih je dobiven odgovor kako predmetni zid nije u njihovoj nadležnosti već je za 
njegovo održavanje zadužen OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih 
djelatnosti. 
 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje te je donesena 
jednoglasna odluka da se prijava oštećenja proslijedi OGU za komunalni sustav, 
Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti na rješavanje. 
 
 
 
AD 2.6. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o odgovoru OGU za kom. sustav, Direkcije 
za komunalno redarstvo, kojoj je prijavljeno oštećenje zida u Ulici Slaviše Vajnera Čiče kod 
kbr 11. Zamolba za sanacijom proslijeđena je nadležnim službama, koje su ustvrdile da 
predmetni zid pripada okućnici zgrade u vlasništvu Grada Rijeke, te je predmetna prijava 
proslijeđena OGU za gospodarenje imovinom. Uklanjanje stabla će se obaviti o trošku OGU 
za komunalni sustav. 
 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
 
AD 3.1. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike o oštećenju klupice u parku Eugena 
Čulinovića- ispred zgrade MO Brajda-Dolac. Klupica je oštećena prilikom orezivanja stabala 
u parku te je oštećenje prijavljeno nadležnim službama s molbom da se sanira u što kraćem 
roku. 
 
 
Zaključak: 
 Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su obavijest na znanje. 
 
 
AD 3.2. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac gđa. Gordana Šopić i Vijećnica Sanja Crnković predložile 
su da se ponovi prijava oštećenja stepenica u Ulici Blaža Polića. Oštećenje je već 
prijavljivano nadležnim službama no nije sanirano te je potrebno ponovno poslati zahtjev za 
sanacijom.  
 
 
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 
navedeno oštećenje stepenica. 
 
 
 



AD 3.3. 

Vijećnik MO Brajda-Dolac, gospodin Igor Sušić, reagirao je na dopis nadležnih službi Rijeka 
prometa d.d. vezano za prijedlog Vijeća da se ukine dostavno mjesto u Ulici Fiorella La 
Guardia kod kbr 6. Nadležne službe u dopisu navode kako predmetno dostavno mjesto nije 
namijenjeno samo Dogma nekretninama već svim poslovnim subjektima u krugu od 100m. 
Gosp. Sušić naveo je kako dostavno mjesto svakodnevno koriste vozila koja ne obavljaju 
dostavu već tamo ostaju parkirana do popodnevnih sati. Obilježeno parkirno mjesto 
namijenjeno je za jedno vozilo no učestalo je na tom prostoru parkirano više vozila koja 
ometaju nesmetani prolaz pješacima nogostupom. Iz navedenih razloga gosp. Sušić je 
predložio da se Rijeka prometu d.d. pošalje dopis s molbom da ponovno razmotre problem te 
ukinu parkirno mjesto za dostavu i postave prometne stupiće koji bi onemogućavali vozače 
da se bespravno parkiraju.    
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama Rijeka prometa d.d..  
 
 
 
AD 3.4. 
Vijećnik MO Brajda-Dolac, gospodin Igor Sušić, predložio je da se pošalje dopis Rijeka 
prometu d.d. te prodavaonici Tommy T-240 u Ulici Fiorella La Guardia vezano za učestala 
oštećenja prometnog stupića kojim je obilježeno dostavno mjesto ispred prodavaonice. Kako 
navodi gosp. Sušić dostavno mjesto svakodnevno se koristi za dostavu robe u prodavaonicu 
Tommy kao i za ostale potrebe dostave te je potrebno upozoriti dostavljače da pripaze na 
prometne stupiće kako iste ne bi bilo potrebno učestalo sanirati zbog oštećenja. 
 
Zaključak: 
 Vijeće je primilo navedeno na znanje te je donesena jednoglasna odluka da se 
pošalje dopis nadležnim službama Rijeka prometa d.d. i prodavaonici Tommy T-240 s 
molbom da upozore dostavljače na problem učestalog oštećenja prometnog stupića 
kojim je obilježeno dostavno mjesto.   
 
 
 
 
AD 4.1. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac izvijestila je Vijećnike o dopisu VMO Luka u kojem se traži 
potpora Mjesnom odboru Luka za povrat dvosmjernog prometovanja u Ulici Rivi Boduli. Kako 
navodi predsjednica VMO Luka, gospođa Mirjana Karabaić, Vijeće je održalo zbor građana 
na temu „Prometni kaos oko gradske tržnice, ulicama Riva Boduli, Demetrovom, Senjskim 
pristaništem (iza Demetrove) i Wenzelovom“ na kojem su građani potpisivanjem peticije 
podržali prijedlog Vijeća. Vijeće MO Luka nada se potpori ostalih Vijeća mjesnih odbora na 
području grada Rijeke.  
 
Zaključak: 

Vijećnici MO Brajda-Dolac primili su navedeno na znanje te jednoglasno odlučili 
da se VMO Luka pruži potpora u ostvarivanju prijedloga povrata dvosmjernog 
prometovanja u Ulici Rivi Boduli. 

 
 
 
 
 
 



Sjednica je završila u 20 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od šest(6) stranica. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
                    Nika Pavlinić   Gordana Šopić 


