
 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-01/01 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  31. siječanj 2013. 
                                      

ZAPISNIK 
SA 33. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
33. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 30.01.2013. 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 
• Siniša Maroević, član VMO  
• Marina Stamenković,  tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Igor Sušić, član VMO 
 

  
Usvajanje zapisnika sa   32. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
         
1. Dopis Direkcije za prometno redarstvo 

Predmet: Odgovor na upit  
- problem nepropisnog parkiranja dostavnih vozila u Krešimirovoj ulici   

 2.   Dopis Rijeka prometa 
       Predmet: Zaštitni metalni stupići  
3.   e-mail "GP KRK" 

Predmet: Obavijest o produženju radnog vremena gradilišta "Grañevna jama Zagrad B" 
4.  Programske aktivnosti mjesnih odbora iz područja sportsko  

rekreativnih aktivnosti grañana za 2013. godinu  
5.  Programske aktivnosti MO-a za 2013. godinu  
6.  Financiranje programskih aktivnosti VMO - upute -  
7.  Podnesci grañana: 

- dopis gñe. Ankice Maratović  
- dopis stanara zgrade Dolac 13A 
- e-mail g.Ranka Spicijarića  

8  Tekuća komunalna problematika 
9.  Razno 

 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac je Vijećnicima predložila dopunu dnevnog reda pod točkom: 
10. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Brajda-Dolac za 2012. godinu 
 
Dnevni red i dopuna dnevnog reda  prihvaćena je jednoglasno, bez primjedbi. 



 

 

 
 

AD 1   
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis Direkcije za prometno redarstvo, odgovor na upit 
- Problem  nepropisnog parkiranja dostavnih vozila  u Krešimirovoj ulici. 
 

 Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis.   
 
AD 2  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Rijeka prometa d.d., odgovor na upit u svezi 
zaštitnih metalnih stupića u Krešimirovoj ulici i označavanja horizontalnih oznaka zabrane 
zaustavljanja i parkiranja na zapadnom dijelu  ulice Blaža Polića. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis.   

   
AD 3   
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o Obavijesti "GP KRK" u svezi produženja radnog vremena       
gradilišta "Grañevna Jama Zagrad B". Vijećnik Siniša Maroević obavijestio je nazočne Vijećnike da će 
se osobno obratiti Rukovoditelju sektora prometa "Rijeka prometa d.d.", g. Frka Danijelu i zatražiti 
sastanak u svezi Obavijesti o produženju radnog vremena gradilišta, te će zatražiti pismeno 
očitovanje koji je razlog produženja radnog vremena i rad u dvije smjene. Vijećnik Siniša Maroević  
predložit će da se poveća broj radnih strojeva u jednoj smjeni kako bi se spriječio rad u drugoj smjeni 
koja traje do 22:00 h. O svemu poduzetom Vijećnik će obavijestiti Vijeće MO Brajda-Dolac na 
slijedećoj sjednici VMO u veljači.  
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Siniše Maroevića.    
 
AD 4 
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
u svezi programskih aktivnosti mjesnih odbora iz područja sportsko rekreativnih aktivnosti grañana za 
2013. godinu. 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis. 
 
AD 5 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu u svezi 
programskih aktivnosti mjesnih odbora  za 2013. godinu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis. 
 
AD 6  
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu u svezi 
financiranja programskih  aktivnosti  VMO - upute  za 2013. godinu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis. 
 
AD 7    
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu gñe. Ankice Maratović u svezi izbijanje vode u 
suterenu zgrade u stanu gñe. Jozić Terezije u ulici Pomerio k.br. 23. 
Tajnica MO Brajda-Dolac  obavijestila je  Vijećnike da je istog dana po primitku dopisa isti  
proslijedila Komunalnom redaru koji je obavijestio nadležne službe, koje će se pismeno očitovati na 
dopis gñe. Ankice Maratović.   
      
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest tajnice MO Brajda-Dolac. 
 
 
 
 



 

 

AD 7-1 
Vijeće MO Brajda-Dolac  raspravljalo je o dopisu g. Ivnik Vladimira ovlaštene osobe zgrade Dolac 13 
u svezi zamolbe za omogućavanje parkiranja vozila stanara u dvorištu zgrade Dolac 13, te odgovoru 
Pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav gñe. Irene Miličević. U odgovoru se navodi 
da je prostor trga izmeñu zgrade Teatra Fenice, zgrade komunalnih društava i Barčićeve ulice dio 
pješačke zone te da  Grad Rijeka  ne može dozvoliti pravo pristupa vozilima preko pješačke zone, 
budući da se takva praksa nigdje u Gradu ne primjenjuje, a dodatno otvara mogućnost stvaranja 
problema. U dopisu se navodi da se svim stanarima koji su imali opravdane intervencije (preseljenje, 
dovoz namještaja, drva i slični) uvijek do sada omogućavalo pristup na trg zbog takvih i sličnih 
intervencija.     
 
Zaključak:  Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi u svezi odgovora Pročelnice Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav gñe. Irene Miličević. 
 
 
 
AD 7-2 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail  g. Ranka Spicijarića u svezi oštećenja zidova u 
nekim stanovima u zgradi Pomerio 9,  koji su nastali uslijed vršenja iskopa Garaže Zagrad 2. Nastalo 
oštećenje g. Ranko Spicijarić prijavio je g Danijelu Frki iz Rijeka prometa d.d., na rješavanje.   
  
 
 
AD 8 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijećnike da je saniran nogostup u ulici Blaža Polića od k.br. 
2 do k.br. 6, što je bila jedan od stavki komunalnih prioriteta za 2012. godinu.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brada-Dolac primilo je na  znanje obavijest tajnice MO Brajda-Dolac. 
 
 
AD 8-1 
Vijećnik Zoran Kolanović obavijestio je Vijećnike da je Prometni znak koji se nalazi u ulici Pomerio 
31  postavljen nisko te je predložio da se uputi dopis nadležnim institucijama da se prometni znak  
podigne. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno je usvojilo prijedlog Vijećnika Zorana 
Kolanovića. 
 
 
AD 9  
Vijeće MO Brajda-Dolac preuzelo je na sjednici  dopis Pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu g. Mladena Vukelića, KLASA: 026-04/13-02/1, URBROJ: 2170/01-09-10-13-12 od 28. 
siječnja 2013. Predmet: Trošenje sredstva reprezentacije VMO-a, u kojem se navodi; 
Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac, financijskim planom za 2012. godinu, je unutar aktivnosti 
Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora, na poziciji reprezentacije 1155 planiralo iznos 
od 1.500,00 kn što mu je usvajanjem proračuna za 2012. godinu i odobreno. 
Obzirom da je  utroškom Vijeća u prosincu 2012. godine premašena navedena  pozicija proračuna i 
financijskog plana u iznosu od 207,00 kn, planirana sredstva za 2013. godini na navedenoj poziciji 
umanjuju se za iznos od 207,00 kn, te se Vijeću Mjesnog odbora Brajda-Dolac odobrava iznos od 
1.293,00 kn za pokriće troškova rashoda za redovnu aktivnost Vijeća u 2013. godini. 
   
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na dopis Pročelnika Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu g.  Mladena Vukelića.   
 
 
 
 
 



 

 

AD 9-1   
Tajnica MO Brajda-Dolac je Vijećnicima MO Brajda-Dolac uručila napisanu Promemoriju sa 
održanog sastanka od 11.12.2012. godine u svezi problema ukidanja subvencioniranja 
povlaštenih parkiranja u garaži Zagrad. 
 
 
AD 10 
Tajnica MO Brajda-Dolac  pročitala je  Vijećnicima MO Brajda-Dolac napisano Izvješće o radu Vijeća 
MO Brajda-Dolac za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo napisano Izvješće  o radu Vijeća 
MO Brajda-Dolac za 2012. godinu. 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


