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ZAPISNIK 
SA 22. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
22. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 29.02.2012. god. s početkom u 18:00 sati u 

prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Ljiljana Mikin, zamjenica predsjednice VMO  
• Igor Sušić, član VMO  
• Zoran Kolanović VMO 
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje zapisnika sa  21. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
      
1. Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu 

Predmet: Financiranje programskih aktivnosti VMO – upute, dostavljaju se    
2. Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu 

Direkcija za mjesnu samoupravu – Predmet: Programske aktivnosti MO-a za 2012. godinu 
3. Prijedlog i usvajanje Financijskog plana za 2012. godinu 
4. Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Služba za zaštitu na radu, zaštitu od 

požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje 
Predmet: Dostava prijedloga za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području 
mjesnog odbora – traži se  

5. Podnesci grañana: 
- e-mail - Podnesak ovlaštenog predstavnika suvlasnika stanova stambene zgrade 
Slaviše Vajnera Čiče 7, g. Zvonka Crnčića.  
Predmet : Neprimjereno odlaganje ambalaže  

6. Tekuća komunalna problematika  
7. Razno 

 
 
 
            

 



 
AD 1   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu  
u svezi Financiranja programskih aktivnosti VMO – upute. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na dopis Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu. 
 
AD 2 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
Direkcije za mjesnu samoupravu u svezi  Programskih aktivnosti MO-a za 2012. godinu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi u svezi dopisa Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu. 
 
 
AD 3  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je prijedlog Financijskog plana za 2012. god. koji je 
izrañen na osnovu usvojenih programskih aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac za 2012. 
godinu.   
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog 
plana za 2012. godinu. 
 
 
AD 4   
 

      Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obrazložila je Vijećnicima dopis 
      Odjela za gradsku  samoupravu i upravu, Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara, 
      obrambene pripreme  i zaštitu i spašavanje u svezi dostave prijedloga za imenovanje 
      povjerenika civilne zaštite na području mjesnog odbora Brajda-Dolac.  
      

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da će na slijedećoj 
sjednici Vijeća koja će se održati u ožujku  predložiti osobu – povjerenika  za civilnu 
zaštitu za područje MO Brajda-Dolac. 
 
 
AD 5  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dva e-mail-a ovlaštenog predstavnika 
suvlasnika stanova zgrade u ul. Slaviše Vajnera Čiče 7 g. Zvonka Crnčića u svezi 
neprimjernog odlaganja ambalaže. U prvom e-mail-u koji je upućen Upravi Brodokomerca 
d.o.o. g. Zvonko Crnčić  navodi neprimjereno odlaganje kartonske i drvene ambalaže od 
voća i povrća od strane djelatnica Brodokomerca u ul. Slaviše Vajnera Čiče br. 7. U drugom  
e-mail-u upućenom Čistoći d.o.o. g. Zvonko Crnčić zahtjeva žurno premještanje triju 
posuda za odlaganje komunalnog otpada koji su neposredno smješteni ispred ulaza u 
zgradu Slaviše Vajnera Čiče br.7.  O navedenim problemima g. Zvonko Crnčić je e-mail-om 
obavijestio ravnatelja Direkcije za komunalno redarstvo Zdenka Plešea i Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav. 
 
 
 
AD 6 
Pod točkom tekuća komunalna problematika nije bilo dodatnih prijedloga Vijećnika  
i nije bilo rasprave. 
 



 
AD 7 
 
Zamjenica predsjednice VMO Brajda-Dolac Ljiljana Mikin obavijestila je Vijećnike da nije 
zadovoljna  saniranim nogostupima iz prethodnih godina a obzirom da se na području 
Mjesnog odbora Brajda-Dolac izvode veliki radovi (prekopi) i sanacije nogostupa po 
usvojenim komunalnim prioritetima Vijeća, predložila je Vijećnicima da se dopis uputi Rijeka 
prometu d.d. sa zamolbom da se nakon obavljenih radova na sanaciji nogostupa izvrši 
detaljni pregled istih kako bi se na vrijeme mogli upozoriti izvoñači radova za eventualne 
nedostatke    
  
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi 
Rijeka prometu d.d.  
 
 
 
AD 7-1 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je  Vijeće o slijedećem: 
 
-Saniran je nogostup u ulici Rudolfa Strohala kod k.br. 3, što je bila jedna od stavki 
 komunalnih prioriteta za 2011.god.. Radovi su započeli 23.02.a završili 24.02.2012. god.. 
-Postavljena su dva  demontažna stupića sa lokotom u ulici Pomerio kod.k.br. 17 na mjestu 
na  kojem su bili otuñeni    
-Postavljena su dva fiksna stupića u ulici Pomerio kod k.br. 23 na mjestu na kojem su bili 
otuñeni.  
-Dana 29.veljače 2012. god. Rijeka promet d.d. započeo je sa radovima na postavljenje  
fiksnih stupića u ulici Pomerio na dionici s ul.Ivana Rendića do ul. Slaviše Vajnera Čiče. 
-Dinamički plan Rijeka prometa d.d. – realizacija komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
(materijal uručen na sjednici). 
-Dopunsko rješenje Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i 
gradnje, a na osnovu Rješenja ovog Odjela, KLASA: UP/I-340-03/11-01/233, URBROJ: 
2170-01-02-10-11-2-JK od 22. kolovoza 2011. g, odobreno je investitoru "Elektorprimorju" 
iz Rijeke V.Cara Emina 2, prekop i sanacija nerazvrstanih površina na užem središtu grada 
u svrhu izvoñenja radova raspleta TS 110/10(20) kV Turnić, smjer F (materijal uručen na 
sjednici).    
 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice. 
 
 
 
AD 7-2  
 
Vijećnik Zoran Kolanović obavijestio je Vijećnike da nije suglasan sa postavljanjem fiksnih 
stupića u ulici Pomerio na dionici s ul. Ivana Rendića do ul. Slaviše Vajnera Čiče i na širem  
području koje obuhvaća MO Brajda-Dolac iz razloga što grañani ispred svojih zgrada gdje 
su postavljeni fiksni stupići ne mogu izvršiti dostavu teških osobnih stvari, grañevinskih 
materijala i sl. ili osigurati parkirno mjesto u slučaju dolaska Hitne pomoći. Prilikom  dostave  
grañani moraju svoja vozila parkirati na kolniku i u tom slučaju su im ispisane kazne od 
strane djelatnika Prometnog redarstva za nepropisno parkiranje vozila. Vijećnik je naveo da 
su cijene parkirnih karti visoke za parkiralište u garaži Zagrad  te su stanari primorani svoja 
vozila parkirati na mjestima koja su dosta udaljena od zgrada gdje stanuju.   
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Direkciji Prometnog redarstva uz 
napomenu da se ne kažnjavaju grañani koji parkiraju svoja vozila na kolniku  
prilikom  dostave. 
 



AD 7-3  
 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac informirala  je Vijećnike  o Zapisniku Rijeka prometa d.d.  
sa održanog sastanka dana 17. veljače 2012. god. u prostorijama Grada Rijeke na Titovom 
trgu br. 3  u svezi izgradnje garažno-parkirnog objekta "Zagrad B" i o  zajedničkoj sjednici 
Vijeća MO Potok koja je održana dana 27.veljače 2012. god. u prostorijama MO Potok.  
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest predsjednice VMO 
Brajda-Dolac. 
 

  
 
Sjednica je završila u 19:30 h. 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranica.  
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Marina Stamenković 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac:  
Gordana Šopić 

 
 

  
 

 


