
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 GRAD RIJEKA 
 
   MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC  
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 026-02/16-01/10  
URBROJ: 2170/01-09-10-16-2   
Rijeka, 19. listopada 2016. 
 
 
 

ZAPISNIK 
SA 26. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
26. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 19. listopada 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 

 Marina Stamenković, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 Siniša Maroević, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2016.g. (prijedlog) 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi službi/građana 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Prijedlog programa za 2017. godinu 
5. Razno 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



AD 1.1.  

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić, obavijestila je Vijećnike o e-mail-u 
Rijeka prometa d.d., g.Lea Kurilića, u kojem navodi da se  shodno planiranim i ugovorenim 
radovima pojavila razlika od 34.960,00 kn, s PDV-om, po prioritetima MO Brajda-Dolac za 
2016. godinu.  
Vijeću MO Brajda-Dolac, g. Leo Kurilić predlaže, da se preostala sredstva utroše na sanaciju 
dijela kolnika u Ulici Frana Kurelca. 
 Zaključak:  
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je navedeno na znanje, te je jednoglasno 
donijelo odluku da se navedena sredstva utroše  na sanaciju dijela kolnika u Ulici 
Frana Kurelca, na prijedlog g.Lea Kurilića.  
 
AD 2.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je dopis Ovlaštenih predstavnika stanara Ulica Dolac, 
Frana Kurelca i Rudolfa Strohala, od 16. rujna 2016. g. – Predmet: Prometno rješenje zone 
smirenog i kontroliranog prometa područja DOLAC. 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis uputi 
nadležnim službama, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem 
zemljištem, Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju, Rijeka prometu d.d., Rijeka plusu 
d.o.o. i OGU za komunalni sustav, Direkciji plana, razvoja i gradnje, na razmatranje, te 
ovlaštenim predstavnicima stanara, na znanje. 
 
AD 2.2. 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u Direkcije za 
komunalno redarstvo, gđe Jelene Jukić Lovrić, u svezi problematike stepeništa koje povezuje 
ulice Fiorella la Guardia i ulice Ivana Filipovića.  
U odgovoru stoji, da je prijava već dva puta proslijeđena Rijeka prometu (05.02. i 01.09.) te 
da komunalno redarstvo nije dobilo povratnu informaciju 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 

AD 2.3. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o dopisu upućenom Rijeka 
prometu d.d., u svezi oštećenog prometnog stupića u Ulici Slaviše Vajnera Čiče.  
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 

AD 2.4. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u  Direkcije za komunalno 
redarstvo, gđe. Jelene Jukić Lovrić, u svezi prijave oštećenja nogostupa u Ulici Pomerio 
između zgrada k.br.4 i k.br.8., nadležnim službama 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 
AD 2.5.  

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u - odgovor Direkcije za 
komunalno redarstvo, gđe. Jelene Jukić Lovrić, u svezi upita Vijećnika Igora Sušića za  
obavljene  radove na  sanaciji prolaza od Ulice Belik Kamik 7  do Fiorella la Guardia 11, kroz 
realizaciju prioriteta na području mjesnih odbora za 2008. godinu. Tajnica MO uručila je  
Vijećniku MO Igoru Sušiću preslike dopisa – prijedloga i realiziranih  komunalnih prioriteta iz 
2008. godine. 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 



AD 2.6. 

Predsjednica Vijeća MO  obavijestila je Vijeće MO o dopisu upućenom OGU za kom.sustav 
Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti, u svezi oštećenja fontane u Krešimirovoj ulici. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 
AD 2.7. 

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u g.Branka Zupičića u svezi oštećenja 
nogostupa i kolnika prilikom izvođenja radova na elektromreži u Ulici Ive Marinkovića. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO, da je dopis proslijedila  Direkciji za komunalno 
redarstvo sa zamolbom za  očitovanjem, te će isti po očitovanju,  biti proslijeđen Vijeću MO.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je obavijest na znanje. 
 
AD 2.8. 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u gđe. Ljiljane 
Tomac, voditeljice tvrtke Vital.med d.o.o., u svezi upita o  korištenju prostora MO Brajda-
Dolac.U e-mail-u gđa. Ljilja Tomac navodi da bi se prostor koristio u svrhu iridoloških analiza, 
(za lokalno stanovništvo starije od 50 godina), koje spadaju u domenu alternativne medicine. 
Vijeće je nakon kratke rasprave donijelo slijedeći: 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasnom odlukom nije dalo pozitivno mišljenje, 
jer smatra da obavljanje djelatnosti koju navodi gđa. Ljiljana Tomac, nije prikladna za 
korištenje prostora (dvorane) MO Brajda-Dolac. 
 
AD 2.9. 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u  Direkcije za 
komunalno redarstvo, gđe.Jelene Jukić Lovrić, u kojem se navodi da su izvršena čišćenja 
slivnika u Ulicama Frana Supila, Frana Kurelca i Ivana Dežmana.  
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 

AD 2.10. 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO e-mail-u Rijeka prometa 
d.d.,g.Roberta Maršanića, u svezi obavijesti o početku radova na obnovi završnog sloja 
kolnika u Ulici Dolac, koja započinje u utorak 04. listopada 2016. godine, uz uvjet povoljnih 
vremenskih uvjeta. 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 

AD 2.11. 

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu  g. Knežević Danijela, Ciottina 6, Rijeka u 
svezi problema rasvjetnog stupa u Ulici Uski prolaz, koji je uklonjen. Uklanjanjem rasvjetnog 
stupa nastali su problemi u vidu skupljanja alkoholičara i drogeraša koji iza sebe ostavljaju 
veliki nerad. Osim navedenog g. Knežević Danijel navodi,  da je kolnik pun rupa i da je 
neravan, te moli da se rupe saniraju kako ne bi dolazilo do ozljeđivanja građana. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da je dopis proslijedila Direkciji za komunalno 
redarstvo, sa zamolbom za očitovanjem, te će isti po očitovanju, biti proslijeđen Vijeću MO. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje. 
 



AD 3.1. 

Zamjenica predsjednice VMO Brajda-Dolac Sanja Crnković, obavijestila je Vijeće MO da je 
napisala dopis, Predmet: pseći izmet na pločnicima Ulice Pomerio, sa zamolbom za 
očitovanjem  nadležnih služba Grada Rijeke i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest na znanje i donijelo je jednoglasno 
odluku da se dopis uputi  navedenim službama. 
   
 
AD 3.2. 

Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da su u Ulici Ivana Pavla II, ploče 
na nogostupu oštećene, te da o tome treba obavijestiti nadležnu službu. 
 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis proslijedi 
nadležnoj službi. 
 
 
4.1. 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike MO Brajda-Dolac (koji nisu 
mogli bili nazočni sastanku dana 19.10.16.) o sastanku sa predstavnicima Udruge „SMART“, 
gđom. Zvijezdanom Schulz Vugrin i g.Igorom Bajok, te ravnateljicom Direkcije za mjesnu 
samoupravu Dragicom Fadljević, u svezi prijave Vijeća MO Brajda-Dolac za pisanje 
Programskih aktivnosti Vijeća  za 2017. godinu, u suradnji sa Udrugom „SMART“. 
Predstavnici Udruge „SMART“  predložili su Predsjednici VMO Brajda-Dolac da  organizira  
sastanak Vijeća MO sa predstavnicima Udruge „SMART“, na kojem bi Vijeće MO dalo svoje 
prijedloge za programe. 
Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević obavijestila je nazočne da je 
rok za predaju programa 04. studeni 2016. godine. 
 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice VMO 
Brajda-Dolac. 

 
4.2. 

Predsjednica Vijeća MO predložila je da se prijedlog programa za 2017. godinu izradi na 
osnovu usvojenog programa za 2016. godinu. 
Vijeće MO suglasno je sa prijedlogom Predsjednice Vijeća MO, te nakon kraće rasprave 
jednoglasno predlaže slijedeće programe financirane iz Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu:  

 Program  „Dani MO Brajda-Dolac“  

 Sportski program koji će se održati u sklopu „Dana MO Brajda-Dolac“ 

 turnir u boćanju 

 turnir u briškuli i trešeti 

 Program za doček "Djeda Božićnjaka" – dani dječje radosti  
 
 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo predložene programe koji se 
financiraju iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  

 
 
 



AD 4.3.  

Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Programa iz područja zdravstva:  

 Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi.  

 zdravstveno predavanje o dojenju gđe. Anice Stanković 

 aktivno uključivanje u sve akcije Gradskog društva Crvenog križa Rijeka (sakupljanje 
hrane i odjeće) 

 
Vijeće MO Brajda-Dolac surađivati će sa zainteresiranim građanima-volonterima sa područja 
MO Brajda-Dolac u svezi organiziranja raznih predavanja na temelju zdravlja i sl.  
Akcija mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi organizirat će se u suradnji sa Gradskim aktivom 
Crvenog križa – financiranog od Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.  
 
AD 5.1. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće da je otvoren natječaj za nagrade „Volonteri 
godine“. 
Vijeće MO raspravljalo je o e-mail-u gđe.Marte Berčić, u svezi zamolbe za pisanu potporu 
Udruzi „Društvo za istraživanje i potporu“, a u svezi otvorenog natječaja za nagrade 
„Volonteri godine“. 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Sanja Crnković, predložila je Vijeću MO da će u ime 
Vijeća MO napisati pisanu potporu za Udrugu „Društvo za istraživanje“ i potporu, kao 
organizatora volontiranja za nagradu „Organizator volontiranja 2016“. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je obavijest tajnice MO na znanje, te je jednoglasno 
usvojilo prijedlog Zamjenice predsjednice Vijeća MO Sanje Crnković. 
 
AD 5.2. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o pozivu na predstavljanje:  Programski 
pravac „27 susjedstva“ u okviru programa „Rijeka2020 – Europska prijestolnica kulture“. 
 
Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je navedeno na znanje. 
 
 

AD 5.3. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je likovna umjetnica gđa.Maja 
Anđelković, koja je izlagala umjetničke slike u dvorani MO, povodom Dana MO Brajda-Dolac, 
poklonila umjetničku sliku za prostorije MO Brajda-Dolac. 
 Zaključak:  

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 
 

 

 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet(5) stranica. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
              Marina Stamenković Gordana Šopić 


