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ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
34. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 13. lipnja 2017. 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 33. sjednice: 

1. Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Uređenje parka Pomerio – obavijest o početku radova 
2. Razlika sredstava po prioritetima za 2016. godinu – Prijedlog dodatne lokacije 
3. Primljeni/poslani dopisi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Programske aktivnosti VMO-a za 2017. godinu, dodatni programi kulturnih događanja 
6. Razno 

 
 
 
                                  
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



AD 1.1.    
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti od 18.05.2017.g., Predmet: Uređenje 
parka Pomerio – obavijest o početku radova. 
Vijeće MO upoznato je i sa Zapisnikom sa održane prezentacije park Pomerio, dana 
18.05.2017.god., sa Ravnateljem Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Željkom 
Vitasom, koji je Tajnica MO uputila na e-mail Vijeću MO, dana 19.05.2017.godine    
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi, na navedeni dopis. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje Zapisnik sa održane prezentacije. 
 
AD 2.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u g.Lea Kurilića iz Rijeka prometa d.d., u 
svezi Predmeta: razlika sredstava po prioritetima za 2016. godinu – Prijedlog dodatne 
lokacije.  
U dopisu se navodi da nakon provedenih postupaka, te shodno planiranim i ugovorenim 
radovima pojavila se razlika od 12.079,44 kn, koju je potrebno utrošiti. 
Vijećnik MO Igor Sušić, predložio je  Vijeću slijedeću lokaciju uz obrazloženje, koje navodi:  
S obzirom da je prije mjesec dana došlo do iseljenja Hambija na adresi Krešimirova 10, 
došlo je i do micanja terase. I prostor i terasa bilo je u najmu Grada Rijeke. Kako je micanjem 
terase nastala rupa istu je potrebo asfaltirati kako bi taj dio prolaza bio u istoj ravnini. Isto 
tako bilo bi dobro da se od strane Čistoće d.o.o. zatraži uređenje okoliša na tom prostoru, 
ako za navedeni prijedlog ostanu sredstva, te moli da da se navedeni prijedlog uzme u obzir.  
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac podržalo je prijedlog Vijećnika MO Igora Sušića, te je 
donijelo jednoglasno odluku da se razlika sredstava po prioritetima za 2016. 
godinu utroši na asfaltiranje rupe, a ako ostanu sredstva, zatražiti od Čistoće 
d.o.o., uređenje okoliša na tom prostoru.  

 
AD 3.1 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis/očitovanje Rijeka prometa d.d..,Predmet: 
Postava stupića u Ulici Uski prolaz od 16.05.2017.g 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO, da je gospodin Ivica Crnčić, telefonski obaviješten o 
navedenom dopisu 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi, na navedeni dopis. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 

 Dopis Rijeka prometa d.d., dostaviti gospodinu Ivici Crnčiću, na znanje. 
 

AD  3.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail Voditeljice službe za komunalno 
redarstvo, Jelene Jukić Lovrić, u svezi zamolbe vlasnice ljekarne u Ulici Krešimirova 34, za 
postavljanje stupića u Ulici Krešimirova 34, koji su bili postavljeni prije više godina, međutim 
uklonjeni su kako bi se postavio kiosk za novine. Obzirom da je navedeni kiosk uklonjen, a 
stupići nisu vraćeni,  zahtjeva da se isti vrate. Isto tako, Vijeće MO primilo je na znanje e-mail 
Banić Kristine, iz OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje, OGU za 
komunalni sustav, u kojem se navodi da će se navedeni stupići postaviti, u dogovoru sa 
Rijeka prometom d.d 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi, na navedene e-mail-ove.  
 
 
 
         



AD  3.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail gospodina Ivana Zubkovića, u kojem 
navodi da se na Finderleovim stubama jedno stablo osušilo,  navodi da ga je  potrebno 
zamijeniti novim, te da se isti e-mail proslijedi nadležnim službama. 
Tajnica MO Brajda-Dolac, obavijestila je Vijeće MO da je e-mail proslijedila OGU za 
komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, Ivani Parac, te je zamolila za 
očitovanje, na navedeni e-mail. 
Isto tako obavijestila je  Vijeće MO za primljeno očitovanje, navedene Direkcije,  e-mail od 
12. lipnja 2017. godine, te je o istom obavijestila gospodina Ivana Zubkovića.     
 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi, na navedene e-mail-ove. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
AD  3.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail Ravnateljice Direkcije za mjesnu 
samoupravu, Dragice Fadljević, o ispisanom grafitu s neprimjerenim sadržajem u Ulici Beli 
Kamik 1, te očitovanje Voditeljice za komunalno redarstvo, Jelene Lovrić Jukić.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imao primjedbi, na navedene e-mail-ove. 
 

AD  3.5. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis/odgovor Ravnateljice OŠ Brajda, 
Adriane Rubignoni-Cecić, prof., Predmet: parkiranje vozila na školskom dvorištu OŠ 
„Brajda“.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imao primjedbi, na navedeni dopis. 
 
 
AD 3.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je  e-mail-u  gđe. Marine Tomečak, iz Ulice Alessandra 
Manzonia 5, od 13.06.2017.god., Predmet: Stišavanje zvučnog signala semafora, na 
raskršću ispred HEP-a.  
Vijeće MO nakon kraće rasprave, donosi slijedeći: 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis pošalje 
Rijeka prometu d.d. na rješavanje, sa zamolbom da se na toj lokaciji stiša 
zvučni signal semafora, u periodu od 22:00 do 07:00 sati. 

 
AD 3.7 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić, obavijestila je Vijeće MO 
dopisu/očitovanju Rijeka prometa d.d., u svezi zahtjeva Vlatka Baranašića, za postavljanje 
zaštitnih metalnih stupića u Ulici Ive Marinkovića 11. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje navedenu obavijest i nije imalo 
primjedbi, na navedeni dopis. 

 
 
 
 
 



AD 3.8. 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac, obavijestila je Vijeće MO o e-mailu gđe. Une Rebić, 
od 13.06.2017.godine, Predmet: Poziv na suradnju i sudjelovanje. Isto tako Vijeće MO 
upoznato je i sa navedenim projektima, koji su navedeni  u e-mail-u gđe. Une Rebić i 
prijedlogu za sastanak. 
 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da će projekte podržati i 
da će iste  objaviti na Facebook stranici MO Brajda-Dolac. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac zainteresirano je za projekte, te će se rado odazvati na 
sastanak. 

 Zaključak Vijeća MO, uputiti gđi. Uni Rebić. 
 
AD 3.9. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo na znanje, slijedeće poslane dopise: 

 OŠ „Brajda“ – Predmet: parkiranje vozila na školskom dvorištu OŠ „Brajda“  

 Rijeka promet  d.d. – Predmet: zamolba za postavljanje dva fiksna stupića  

 Čistoća d.o.o. – Predmet: zamolba za postavljanje spremnika u Ulici Ive 
Marinkovića  

 Direkcija za komunalno redarstvo, Predmet: otuđen stupić u Ulici Beli Kamik 
 
AD 4.1. 
Tajnica MO Brajda-Dolac, obavijestila je Vijeće MO o slijedećem: 
-oštećenje stupića u Ulici Pomerio 22, prijava Direkciji za komunalno redarstvo dana 
05.06.2017.godine. 
-u Ulici Belik Kamik saniran je nogostup. 
 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
AD 4.2. 
Vijećnica MO Iva Sušić,  obavijestila  je Vijeće MO, o dopisima koje je napisao Vijećnik MO 
Igor Sušić, te predlaže da se isti upute Rijeka prometu d.d. i Čistoći d.o.o.. 
 
1. S obzirom da je prije dva mjeseca  došlo do proširenja parkirnog mjesta za dostavu na 
adresi Krešimirova 14 (ex.BELI KAMIK), predlažemo da se pomični stupić koji se sada nalazi 
na kosini premjesti kod proširenog dostavnog mjesta. Samim tim  olakšao bih se ulaz vozila 
za HITNE INTERVENCIJE kao i samih stanara za izvanredne slučajeve. Isto tako se nada 
da bi se i broj osobnih automobila, koji se tada tamo parkiraju smanjio. S toga ne bi bilo loše 
da se tamo stavi i neki dodatni zvuk koji bi ukazao nesavjesnim vozačima da se tu nalazi 
stupić koji služi za HITNE INTERVENCIJE.  
  
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest Vijećnice MO Ive Sušić, 
te je donijelo jednoglasno odluku da se navedeni dopis pošalje Rijeka prometu 
d.d. na razmatranje, sa zamolbom za očitovanjem. 

  
2. Stanari zgrada Ulice BELI KAMIK br.5 i 7.  se žale na neredovito čišćenje njihove ulice pa 
tražimo od „Čistoće“ da se riješi taj problem.  
 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest Vijećnice MO Ive Sušić, 
te je donijelo jednoglasno odluku da se navedeni dopis pošalje Čistoći d.o.o na 
razmatranje, sa zamolbom za očitovanjem 



AD 5.1 
Vijeće MO Brajda – Dolac primilo je na znanje dopis Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu, Direkcije za mjesnu samoupravu od 19.05.2017. g., Predmet: Programske aktivnosti 
VMO-a za 2017. godinu, dodatni program kulturnih događanja.  
Tajnica MO Brajda Dolac, obavijestila je Vijeće MO da je predloženi iznos od 4.000,00 kn 
smanjen na 3.000,00 kn. Isto tako obavijestila je Vijeće MO, da je u u mjesecu rujnu 2017. 
godine, potrebno usvojiti rebalans, te je isti obrazložila. 
 
Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi, na navedene dopis.  

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO.  
         
 

AD 6.1. 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac, obavijestila je Vijeće MO da je bila prisutna na 
sportskim susretima mjesnih odbora Grada Rijeka, Dani Svetog Vida 2017., koji su održani 
dana  03.06.2017. god., te da su ekipe MO Brajda-Dolac osvojila slijedeća mjesta: 

 1. mjesto -  turnir u kartama (briškula i trešeta)  

 7. mjesto – turnir u boćama 
 

Tajnica MO pokazala je Vijeću MO, plaketu i priznanje koji su dodijeljeni ekipi MO Brajda-
Dolac,  za osvojeno 1. mjesto – turnir u kartama (briškula i trešeta).  
 
Zaključak:    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


