
 

 

RIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-01/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  06. prosinac  2012. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 32. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
32. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 05.12.2012. s početkom u 19:00 sati u 

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

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

 
 
Ostali nazočni: 
- Serño Dlačić, predsjednik Udruge "Grifon" 
- Jadranka Malić, stanar zgrade, Slaviše Vajnera Čiče 4 
- Haskić Nadin, stanar zgrade, Pomerio 21 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
  
Usvajanje zapisnika sa   31. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
      
1. Prijedlog dodatne lokacije – razlika sredstava po kom prioritetima za 2012. godinu 
2. Korištenje donacija i poticaja iz donacija - upute 
3. Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena:  

       - ugostiteljskog objekta caffe bara "Code",Korzo 41d 
       - ugostiteljskog objekta caffe bara "Plima", Krešimirova 2b 
4. Tekuća komunalna problematika  
5. Završne pripreme za doček Djeda Božićnjaka  
6. Razno 

 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  predložila  je dopunu dnevnog reda: 
 

7. Prijedlog i usvajanje financijskog plana za 2013. godinu 
8. Problem ukidanja povlaštenih parkiranja u garaži "Zagrad"  

 
 
Dnevni red i dopuna dnevnog reda  prihvaćena je jednoglasno, bez primjedbi. 



 

 

 
 

AD 1   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac  raspravljalo je u svezi  dopisa Rijeka prometa d.d. od 20.11.2012. g., u 
kojem se navodi razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2012. god u iznosu od 30.623,82 i 
prijedlog Rijeka prometa d.d. da se sredstva utroše na sanaciju nogostupa u Studenskoj ulici kod 
k.br. 1.Vijeće MO Brajda-Dolac nakon kraće rasprave donosi slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno usvaja prijedlog dodatne lokacije po razlici 
sredstava po komunalnim prioritetima za 2012. godinu i suglasno je da se sredstva od 
30.623,82 kn utroše na sanaciju nogostupa u Studenskoj ulici kod k.br.1. 
 
AD 2   
 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu od 15. 
studenog 2012.g u svezi korištenja donacija i poticaja iz donacija. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis.  

 
AD 3 

   
 Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        

odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Code", Korzo 
41d,  za dane: 

      - 24.i 31. prosinca  2012. god. kada bi caffe bar radio do 06:00 sati. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog  predstojećih blagdana. 
 

Za Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje     
 radnog vremena  ugostiteljskog  objekata  "Code",  Korzo 41d,  za  dane  24. i 31. prosinca  
 2012. godine kada bi caffe bar radio do 06:00 sati. 
 
AD 3-1 
 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        

odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Plima", 
Krešimirova 2b,  za dane: 

      - 22.,23.,24,29. i 31.12.2012. god. kada bi caffe bar radio do 05:00 sati. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog  predstojećih blagdana. 
 

ZaZaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno daje pozitivno mišljenje za produženje     
rradnog vremena  ugostiteljskog  objekata  "Plima",  Krešimirova 2b,  za  dane  22,23,24,29, i        
31.  prosinca 2012. godine kada bi caffe bar radio do 05:00 sati. 

  
AD 4  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac  raspravljalo je o dopisu OGU za razvoj,urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju od 24.09.12.god. u svezi mreža površina na 
području grada Rijeke namijenjene za boravak pasa, te prijedlogu za lokaciju neposredno uz Dom 
zdravlja u ulici Ive Marinkovića (ex rodilište) na području MO Brajda-Dolac.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom za predloženu lokaciju.  
 
 
 
 
 
 



 

 

AD 4-1 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis - očitovanje OGU za komunalni sustav Direkcije 
zajedničke djelatnosti od 26.11.2012.god. u svezi korištenja zelene površine ispred zgrade 
Ekonomskog fakulteta Rijeka u ulici Ivana Filipovića. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbe na dopis.   
 
AD 4-2  
 
Vijećnik Igor Sušić obavijestio je Vijećnike o problemu nepropisnog parkiranja osobnih automobila na  
obilježenom dostavnom mjestu u ulici Krešimirovoj 14 i nezadovoljstvo stanara ulice Krešimirova 
8,10. i 12.,  te je predložio da se dopis uputi Direkciji za prometno redarstvo Ravnatelju Robertu 
Mišanu i Višem prometnom redaru Draganu Čubrilu, kako bi se vlasnici osobnih automobila koji  
parkiraju na obilježenom dostavnom mjestu upozorili na nepropisno parkiranje. 
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Vijećnika te je donijelo 
odluku da se dopis uputi na navedene adrese. 
 
AD 4-3 
 
Vijećnik Igor Sušić obavijestio je Vijećnike da se u zadnje vrijeme neodgovorni vozači parkiraju 
ispred pomičnog stupića na adresi Krešimirova 14. i 16. i time onemogućuju ulaz interventnim 
vozilima, dostavnim vozilima i sl. te je predložio da se dopis uputi Rijeka prometu d.d. sa  zamolbom: 
- iscrtavanje žutih linija kao znak zabrane neodgovornim vozačima i omogućavanje nesmetanog 
ulaza interventnih vozila i tome sl. 
- učvršćivanje jednog fiksnog stupića koji je razbijen 
- ispravljanje prometnog znaka koji je ponovno nakrivljen 
  
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Vijećnika te je donijelo 
odluku da se dopis uputi Rijeka prometu d.d.. 
 
AD 4-4 
 
Vijećnik Igor Sušić  predložio je Vijećnicima da se u ulici Blaža Polića iscrtaju žute linije  po cijeloj 
dužini  iz razloga što neodgovorni vozači parkiraju na početku uzbrdice gdje nije iscrtano tako da 
dostavljači ili stanari ne mogu doći do svog odredišta kao što je Bipa, Stolarska radnja "Perišić" i 
ispred ulaza Gradskog kazališta lutaka. Vijećnik je predložio da se iscrtaju i žute linije ispred ulaza  
stolarske radnje "Perišić" i ispred ulaza  u Gradsko kazalište lutaka, te da se dopis uputi Rijeka 
prometu d.d. 
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Vijećnika te je donijelo 
odluku da se dopis uputi Rijeka prometu d.d.. 
 
AD 5 
 
Na sjednici Vijeća MO Brajda-Dolac bio je prisutan g. Serño Dlačić  predsjednik  Udruge "Grifon" te 
je upoznao Vijećnike o predstavi i nastupu Djeda Božićnjaka.  Tajnica MO Brajda-Dolac  obavijestila 
je Vijećnike da je napravila Plakat - obavijest o prijavi djece za  doček Djeda Božićnjaka  koji je 
postavljen na oglasnoj ploči MO Brajda-Dolac i na oglasnoj ploči  dječjeg vrtića "Delfin", obavijest  je  
postavljena  na WEB stranice MO Brajda-Dolac, upućena redakciji "Novog Lista"  i u eter Radio 
Rijeke. 
   
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo izbor predstave i nastup Djeda 
Božićnjaka g. Serña Dlačića iz udruge "Grifon" i primilo je na znanje obavijest Tajnice MO 
Brajda-Dolac. Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se poklon paketići 
koji su naručeni u Brodokomercu preuzmu u OŠ "Dolac" gdje će se održavati i doček Djeda 
Božićnjaka dana 18. prosinca 2012. godine u 17:30 sati. 



 

 

 
AD 5-1 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je i o posjeti Udruzi za djecu sa posebnim potrebama "Klub 
Srce", 1. maja 14 a  i narudžbi materijala za likovnu radionicu.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da će se materijal za 
likovnu radionicu naručiti u "Jami opremi" i da će posjetiti "Klub Srce" dana 21. prosinca 
2012. godine u 10:30 h. 
 
 
AD 6 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike da je saniran nogostup u ulici Blaža Polića 
od k.br. 2 – 6, što je bila jedan od stavki komunalnih prioriteta za 2012. godinu.  
 
AD 7 
 
Vijeće MO Brajda-Dolac  razmatralo je prijedlog Financijskog plana za 2013. godinu koje je izrañen 
na osnovu usvojenih programskih aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac za 2013. godinu. 
 
Zaključak : Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog plana za 
2013. godinu. 
 
AD 8 
 
Na sjednici Vijeća  bili su nazočni  gña. Jadranka Malić i g. Nadin Haskić koji su izvijestili Vijećnike o 
problemu ukidanja subvencija vlasnicima vozila koji su svoja vozila parkirali u  garaži "Zagrad" na 
osnovu Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 022-05/04-01/20-91, URBROJ: 2170-01-10-
04-12) od dana 20. travnja 2004. godine. Obzirom da je 30. listopada 2012. godine Zaključkom 
Gradonačelnika stavljen van snage Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke od 20. travnja 2004. god., 
nazočni stanari zamolili su da se nañe neko rješenje obzirom da se u samom centru postavljeni 
stupići te su vlasnici vozila primorani koristiti garažu ili svoja vozila parkirati na odreñenim 
parkiralištima. Vijeće nakon kraće rasprave donosi slijedeći zaključak: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo  odluku da se održi sastanak sa  
Pročelnicom OGU za komunalni sustav  Irenom Miličević i  ovlaštenim predstavnicima zgrada 
čije su ulice i brojevi zgrada navedeni u Zaključku od 20.travnja 2004. godine. Vijećnici su 
jednoglasno donijeli odluku da Tajnica MO Brajda-Dolac uputi dopise ovlaštenim 
predstavnicima zgrada i Pročelnici Ireni Miličević za sastanak koji će se održati u MO Brajda-
Dolac, Pomerio 26  dana 11.12.2012. godine s početkom u 18:00 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 h. 

 

Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri  (4) stranica.  
 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu                            Predsjednica VMO Brajda-Dolac: 
             Marina Stamenković                                                                    Gordana Šopić 

 

 



 

 

 

 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


