
                                      

ZAPISNIK 
SA 4. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
4. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 25. veljače 2015. 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 
• Siniša Maroević, član VMO  
• Igor Sušić, član VMO 
• Iva Sušić, član VMO 

 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 

 
Usvajanje zapisnika sa  3. sjednice VMO Brajda-Dolac: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu  
2. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Brajda-Dolac za 2014. godinu 
3. Zahtjevi za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  

- caffe bar "Plima", Krešimirova 2b 
- caffe bar "Aqua bar", Blaža Polića 4a 

4. Podnesci građana 
5. Dopis Rijeka prometa d.d. 

Predmet: Razlika sredstava po prioritetima 2014. god. - Prijedlog dodatne lokacije 
6. Tekuća komunalna problematika  
7. Razno 

 
   Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/15-01/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  25. veljače 2015. 



AD 1 
Tajnica MO Brajda-Dolac upoznala je Vijeće MO Brajda-Dolac sa Zakonom o fiskalnoj 
odgovornosti, te da je temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti Predsjednica Vijeća MO Brajda-
Dolac Gordana Šopić, potpisnik Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice 
lokalne samouprave za proračunsku godinu 2014. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito 
korištenje proračunskih sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 
upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je navedeno primilo na znanje.   

 

AD 2   
 Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obrazložila je napisano  Izviješće o radu  

Vijeća MO Brajda-Dolac  za 2014. godinu, te je isti dala na usvajanje:  
 

Za Zaključak: 
• Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Brajda-

Dolac  za 2014. god. 
        

 
AD 3 

Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        
određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Plima", 
Krešimirova 2b,  za dane: 

      - 06.,07.,13.,14.,i 15. veljače 2015.god. kada bi caffe bar radio do 02:00 sata. 
      Produženje radnog vremena  ugostitelj traži povodom održavanja Riječkog karnevala. 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je pozitivno mišljenje o produženju radnog vremena 

ugostiteljskog objekta "Plima", Krešimirova 2b. 
 

AD 3-I 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        

određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Aqua bar", 
Blaža Polića 4A,  za dane: 

      - 31.01. i 07.02.2015.god. kada bi caffe bar radio do 02:00 sata. 
         Produženje radnog vremena  ugostitelj traži zbog  organiziranja studenskih večeri. 
 

- 21.i 28.02.2015. god. kada bi caffe bar radio do 02:00 sata 
   Produženje radnog vremena ugostitelj traži zbog organiziranja studenskih večeri. 

 
- 07.i 14.03.2015.god. kada bi caffe bar radio do 02:00 sata 
   Produženje radnog vremena ugostitelj traži zbog organiziranja studenskih večeri. 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je pozitivna mišljenja na sva tri zahtijeva o produženju 
radnog vremena ugostiteljskog objekta "Aqua bara", Blaža Polića 4A. 

• Obzirom da su tijekom mjeseca siječnja i veljače 2015. godine učestalo dolazili  
zahtjevi vlasnika  za kasniji završetak radnog vremena "Aqua bara", te da Vijeće MO 
nije zaprimilo prigovore građana na nered i na buku, Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo 
je jednoglasno odluku da se dopis uputi OGU za poduzetništvo, da daje pozitivna 
mišljenja o produženju radnog vremena navedenog ugostiteljskog objekta, na 
eventualne zahtjeve vlasnika tijekom mjeseca ožujka 2015. godine. 

•  Ukoliko dođe do remećenja mira i stvaranje nereda, Vijeće MO promijenit će svoj 
Zaključak. 

 



AD 3-II 
Gradski odjel za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća MO Brajda-Dolac o zahtjevu vlasnika za        

određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "La Guardia", 
Fiorella la Guardia 23A,  za dane: 

      - 28.02. i 07.03.2015.god. kada bi caffe bar radio do 02:00 sata 
   Produženje radnog vremena ugostitelj traži zbog organiziranja rođendanskih proslova. 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je pozitivno mišljenje  o produženju radnog vremena 
ugostiteljskog objekta "La Guardia", Fiorella la Guardia 23A. 

AD 4 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu g. Bruna Rosande, Ovlaštenom predstavniku 
zgrade Ulice  Prvoga maja 32,  u svezi zamolbe za  postavljenje dva stupića (koja su otuđena) 
ispred ulaza u zgradu br. 32,  te moli da se isti ponovo postave i to – jedan ispred ulaza s lokotom, 
a drugi par metara do navedenog, fiksni.  Vijeće MO nakon kraće rasprave donosi: 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa zamolbom g. Bruna Rosande, te je donijelo 
jednoglasno odluku da se dopis uputi Rijeka prometu d.d. na rješavanje, te moli za 
očitovanje.  
 
 

AD 4-I 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu g. Bruna Rosande, Ovlaštenom predstavniku 
zgrade Ulice  Prvoga maja 32, u kojem navodi predstojeće radove na zgradi  bivšeg  konačišta 
djelatnika  željeznice a koje je Grad Rijeka ustupio Riječkom sveučilištu, te zahtjeva od MO 
Brajda-Dolac da se prije početka radova obavijeste stanari i da se nadolazećim radovima ne 
uznemiravaju stanari zgrade. Vijeće MO nakon kraće rasprave donosi:  
 
Zaključak: 

• Obzirom da Vijeće MO Brajda-Dolac nije dobilo nikakvu Obavijest od stručnih službi 
Grada Rijeke o navedenim radovima,  jednoglasno je donijelo odluku da se dopis 
uputi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav n/p Pročelnice Irene Miličević na 
razmatranje, te moli za očitovanje za navedeni dopis. 
 

AD 4-II 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis "TEHGRAD STAN"d.o.o. iz Rijeke, koji je 
poslan Rijeka prometu d.d. na rješavanje a u svezi  Predmeta: Regulacija raskršća ulica 
Krešimirova i Blaža Polića.  
 
Zaključak: 

• Obzirom da je dopis upućen Rijeka prometu d.d. na rješavanju a MO Brajda-Dolac na 
znanje, Vijeće MO zahtjeva da se nakon rješavanja predmeta od strane Rijeka prometa 
d.d., odgovor dostavi  MO Brajda-Dolac. 

 
AD 4-III 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u gđe. Vesne Bogović koja navodi da 
je u Studenskoj ulici slomljena jedna stepenica te da ista ugrožava pješake. Tajnica MO je po 
primitku e-mail-a obavijestila Komunalno redarstvo, a dana 25. veljače 2015. godine sanirana je 
stepenica u navedenoj ulici.   
 
Zaključak: 
 

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



AD 4-IV 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u g. Ivana Zubkovića iz Ulice Ive 
Marinkovića 7,  koji navodi da se uz Finderleove stube nalazi veliko listopadno stablo čije grane 
dodiruju zapadnu fasadu i prozore zgrade u Ulici Ive Marinkovića 7, te je mišljenja da je potrebno 
te grane i još neke ukloniti sa stabla, jer predstavljaju smetnju. 
Tajnica MO je po primitku e-mail-a uputila isti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti, te je zamolila za očitovanje.     
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac.  
 
AD 5 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu Rijeka prometa d.d. u kojem se navodi da se  po 
prioritetima MO Brajda-Dolac za 2014. godinu, nakon provedenih postupaka te shodno planiranim 
i ugovorenim radovima pojavila razlika od 45.306,25 kn, koju je potrebno utrošiti u ovoj godini. 
Vijeće MO razmatralo je obrađene prijedloge komunalnih prioriteta za 2015. godinu koji zbog 
ograničenih sredstava nisu mogli ući u realizaciju za  2015. godinu, te nakon kraće rasprave 
donose slijedeći:  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se  za navedenu razliku 
   saniraju slijedeći nogostupi: 

 
1. Sanacija nogostupa u Ulici Kalafati kod kućnog broja 7 

      2. Sanacija nogostupa u Ulici Beli Kamik kod kućnog broja 2   
      3. Sanacija nogostupa u Ulici Frana Supila od stepenica do spoja sa Ulicom 
          Frana Kurelca   
 
AD 6 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac Sanja Crnković obavijestila je Vijeće MO da je 
oštećena stepenica  u Ulici Blaža Polića 6 u blizini kioska, te je predložila da se o tome obavijesti 
Komunalno redarstvo. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest zamjenice predsjednice VMO 
    Brajda-Dolac Sanje Crnković, te je suglasno da se o nastalom oštećenju obavijesti  
    Komunalno redarstvo.   

 
AD 6-I 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić  obavijestila je Vijeće MO o slijedećim 
oštećenjima: 
- na nogostupu u  Zanonovoj ulici (na uglu) postoje ulegnuća (rupe) koje bi trebalo sanirati 
- na kolniku u Ulici Dolac postoje velike rupe koje bi trebalo sanirati  
te je predložila da se o navedenim oštećenjima  obavijesti Komunalno redarstvo.   
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice  VMO  Brajda- 
   Dolac Gordane Šopić,  te  je  suglasno  da se o nastalim oštećenjima  obavijesti  
   Komunalno redarstvo.   

 



AD 6-II 
 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Igor Sušić obavijestio je Vijeće MO da je primio usmene pritužbe 
stanara zgrade u svezi boje (dio)  na fasadi zgrade Fiorella la Guardia 8A, u kojoj se nalazi pekara 
"ADRIA". Obzirom da boja na fasadi zgrade narušava ugled zgrade, Vijećnik MO predložio je  
Vijeću MO da se dopis uputi nadležnim službama sa  zamolbom za pismenim očitovanjem u svezi 
navedenih pritužbi stanara zgrade. 
  
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest člana Vijeća MO Igora Sušića,  
te je suglasno da se dopis uputi nadležnim službama. 
  

 
AD 6-III 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Igor Sušić osvrnuo se na problem uređenja unutrašnjeg prostora 
paviljona tržnice "Brajda" kao i na budućnost tržnice "Brajda", te je  predložio  Vijeću MO Brajda-
Dolac da se na slijedećoj sjednici Vijeća MO pozove direktorica Tržnice Rijeka d.o.o. Silvana 
Šubat.  Vijećnik MO predlaže da se na dnevni red uvrsti tema: Budućnost tržnice "Brajda". 
  
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika MO Igora Sušića, te je  
donijelo jednoglasno odluku da se na slijedećoj 5. sjednici Vijeća MO koja će se 
održati dana 11. ožujka 2015. godine sa početkom u 18:00 sati, uputi poziv direktorici 
Tržnice Rijeka d.o.o.  Silvani Šubat. 

 
AD 6-IV 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Siniša Maroević obavijestio je Vijeće MO da je primio usmene pritužbe 
građana koji stanuju u ulici Slaviše Vajnera Čiče i ulici Pomerio, u svezi nereda članova Kluba 
navijača Armade, koji u navedenoj ulici u zgradi kućnog broja 5B koriste prostor. Obzirom da se 
članovi Kluba navijača Armade poslije utakmice okupljaju u navedenoj ulici i da rade nered na 
javnoj površini (bacaju boce, smeće i uriniraju), Vijećnik MO predlaže da se dopis uputi 
Komunalnom redarstvu sa zamolbom da se sa pritužbama stanara upozna Predsjednik Kluba 
navijača Armade, kako bi se nastali problemi riješili u što kraće vrijeme.  
  
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest člana Vijeća MO Siniše 
Maroevića, te je jednoglasno donijelo odluku da se dopis uputi Komunalnom 
redarstvu. 

 
  
AD 6-V 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da su u mjesecu siječnju 2015. godine sanirani 
slijedeći nogostupi – komunalni prioriteti iz 2014. godine: 
- saniran je nogostup u Ulici Jadranski trg od kućnog broja 2 do kućnog broja 2 C 
- saniran je nogostup na Trgu 128. Hrvatske vojske od kućnog broja 4A do kućnog broja B na 
spoju sa Trgom Republike Hrvatske od kućnog broja 4  do kućnog broja 6. 
  
Zaključak: 
 

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



 
AD 7 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO  o Mobilnim reciklažnim dvorištima u Rijeci i u 
kojim će ulicama biti postavljeni, te da se obavijest nalazi na WEB stranicama MO Brajda-Dolac. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac.  
 
AD 7-I 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o Sabirnoj akciji Gradskog društva Crvenog 
Križa i u kojim Mjesnim odborima  će se skupljati pomoć. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac.  
 
AD7-II 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u Ravnateljice Direkcije za mjesnu 
samoupravu Dragice Fadljević, u kojem se navodi da se u mjesecu ožujku planira sastanak Vijeća 
Mjesnih odbora sa  Komunalnim društvom, Rijeka prometom d.d., Čistoćom d.o.o. i Energom, 
kako bi se nova Vijeća upoznala sa djelatnicima, radom, terminologijom i sl. Vijeće MO je 
upoznato da za  navedeni  sastanak mogu predlagati teme koje bih ih najviše zanimale.  
 
Zaključak: 
 

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

7-III 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je  Vijeće MO  o dopisu  Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu od 09. veljače 2015.godine i dopisu  Komisije za postavljanje predmeta i privremenih 
objekata na području grada Rijeke od 23. veljače 2015. godine, Predmet: Informacije vezane za 
postavljanje i premještaja kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada.  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO.  
 
7-IV 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić predložila je Vijeću MO Brajda-Dolac da se 
slijedeća  sjednica Vijeća MO  održi dana 11. ožujka 2015. godine sa početkom u 18:00 sati. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je prihvatilo prijedlog Predsjednice VMO Brajda-
Dolac Gordane Šopić.  

 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od šest  (6) stranica. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 


