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ZAPISNIK 
SA 47. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
47. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 26. ožujka 2014. 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  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
         - 
Usvajanje zapisnika sa  46. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
                

 
 
 
 

1. Prijedlog i usvajanje komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
2. Podnesci grañana 
3. Dopis Rijeka prometa d.d.  

Predmet: Zaštitni metalni stupići u ulici Ivana Filipovića 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno   

 
   
       

       
Dnevni red je  prihvaćen  jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



 
AD 1  
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić dala je Vijećnicima na raspravu prijedloge i 
usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu:    

 
Za Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo slijedeće prijedloge komunalnih 

prioriteta za 2015. godinu prema slijedećem redoslijedu: 

1. Sanacija nogostupa od stepenica Ulice Erazma Barčića kućnog br.8 do Ulice Frana 
Kurelca kućnog br. 3 

2. Sanacija nogostupa od stepenica  Ulice Erazma Barčića  kućnog br. 10  do spoja sa ul. 
Ivana Dežmana  

3. Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardia od kućnog br. 2 do kućnog br. 4 A (do 
stepenica) 

4. Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog br. 2 do kućnog br. 10/D 
5. Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog br. 18 do kućnog br. 24 
6. Sanacija nogostupa u Ulici Kalafati kod kućnog br. 7 
7. Sanacija nogostupa od  Ulice Fiorella la Guardia od kućnog br. 14 A do stepenica Ulice 

Kalafati 
8. Sanacija nogostupa u Ulici 1. Maja od kućnog br. 4 do kućnog br.12 B 
9. Sanacija nogostupa u Ulici Beli Kamik kod kućnog br. 2  do stepenica  
10. Sanacija stepenica i dio nogostupa u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog br. 8 
11. Sanacija nogostupa u Ulici Frana  Supila od stepenica do spoja sa Ulicom Frana Kurelca   
12. Postava autobusne čekaonice u Ulici Alessandra Manzonia kod kućnog br. 2 B 
13. Postava autobusne čekaonice u Ulici Pomerio  kod kućnog br. 2 

 
AD 2   
 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac  da je  
g. Stanko Polić uputio e-mail sa zamolbom da se oreže zelenilo koje iz dvorišta Ekonomske škole 
prelazi u dvorište zgrade Moše Albaharija 9. Nakon primitka e-mail-a, dopis Vijeća MO Brajda-
Dolac upućen je  Ravnateljici Ekonomske škole prof. Višnji Dorčić Kerković sa zamolbom da se 
oreže zelenilo. Dana  21. ožujka 2014. godine izvršeno je orezivanje zelenila od strane djelatnika 
Ekonomske škole. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice Vijeća  
Gordane Šopić, te nije imalo primjedbi na navedeni  dopis. 
 
AD 2-I 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obrazložila je Vijeću MO pristigli  Zahtjev  g. 
Saše Vukića, Ive Marinkovića 7 za postavu stola za stolni tenis u parku Pomerio. Vijeće MO Brajda-
Dolac  nakon kraće rasprave donijelo je slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa Zahtjevom g. Saše Vukića, te je donijelo 
jednoglasno odluku da se dopis uputi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na 
razmatranje. 
 
AD 2-II 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  Gordana Šopić pročitala je e-mail g. Petra Matovine koji je 
upućen Vijeću MO Brajda-Dolac dana 25.03.2014. g., u svezi zamolbe da se razmotri prijedlog  za 
smještaj kontejnera za otpad u ulici Pomerio izmeñu k.br. 1 i 3. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom g. Petra Matovine te donosi 
jednoglasno odluku da se dopis uputi nadležnoj službi na rješavanje. 



AD 3  
 
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis  Rijeka prometa d.d. u svezi predmeta Zaštitni 
metalni stupići u ulici Ivana Filipovića. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis. 

    
   
  AD 4  
 
  Vijećnik MO Brajda-Dolac Zoran Kolanović obavijestio je Vijeće MO Brajda-Dolac da su stepenice u 

blizini parka Parka Pomerio koje vode prema ulici Ive Marinkovića u jednom dijelu prekrivene 
granama koje nisu orezane i da je zelenilo u blizini Doma zdravlja neuredno, te predlaže da se  
dopis uputi nadležnoj službi sa zamolbom da se grane orežu i da se uredi zelenilo u blizini Doma 
zdravlja u ulici Ive Marinkovića kod k.br. 11. 

 
  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Zorana Kolanovića. 
  Tajnica MO uputit će dopis nadležnoj službi.    
        
   
   AD 4-I 
 
   Vijećnik MO Brajda-Dolac  Zoran Kolanović obavijestio je Vijeće MO  Brajda-Dolac da su stepenice  

u blizini  Parka Pomerio slabo osvijetljene, te je predložio da se dopis uputi nadležnoj službi, kako 
bi se problem riješio. 

   
  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Zorana Kolanovića. 
  Tajnica MO  uputit će dopis nadležnoj službi.       
      
  AD 4-II 
 
  Vijećnik MO Brajda-Dolac  Igor Sušić predložio je Vijeću MO Brajda-Dolac da se na području 

Krešimirove ulice kod k.br. 14 i 16 gdje se nalaze stupići ucrtaju s jedne i druge strane žute linije 
koje označavaju zabranu parkiranja, te da se dopis uputi Rijeka prometu d.d.  iz razloga što  
neodgovorni vozači  parkiraju nepropisno svoja vozila kod postojećih stupića i time omataju prilaz 
zgradama u slučaju dolaska vozila hitne pomoći, vatrogasnog vozila, neophodnu dostavu 
stanarima i trgovinama.  

 
  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Igora Sušića. 
  Tajnica MO  uputit će dopis Rijeka prometu d.d. na razmatranje navedenog prijedloga.      
 
  AD 4-III 
 
  Vijećnik MO Brajda-Dolac Igor Sušić obavijestio je  Vijeće MO Brajda-Dolac da su prilikom 

izvoñenja radova u Krešimirovoj ulici  u blizini k.br. 18 skinuta dva stupića koja se nakon završetka 
radova nisu vratila na svoja mjesta, isto tako navodi da u  blizini Kapucinske crkve nedostaju dva 
stupića. Vijećnik Igor Sušić predlaže da se dopis uputi Rijeka prometu d.d. sa zamolbom da se 
navedeni stupići vrate na svoja mjesta. 

 
   Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Igora Sušića. 
  Tajnica MO uputit će dopis  Rijeka prometu d.d. na razmatranje navedenog prijedloga 
 
 
 
 



AD 4-IV 
 
Tajnica  MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o slijedećim komunalnim     
oštećenjima koji su prijavljeni nadležnim službama: 
 
- oštećenje kolnika (rupa) na kolniku u Ciottinoj ulici u blizini k.br. 14  
- postavljen kameni čunj od nepoznate osobe na nogostupu Supilove ulice kod k.br. 11 
- oštećenje nogostupa u ulici Ivana Pavla II 
- nakrivljeni prometni znakovi u ulici Dolac kod k.br. 11 i u ulici Frana Kurelca  kod k.br. 6  
- zadržavanje vode u Krešimirovoj ulici kod k.br. 8 
- ponovljena prijava oštećenja nogostupa u ulici Slaviše Vajnera Čiče kod k.br. 4 

  - tijekom mjeseca ožujka sanirani su oštećeni kolnici (ulegnuća) u ulici Pomerio i u Krešimirovoj 
ulici 

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

   
AAD 4-V   

 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac da su tijekom mjeseca veljače i 
ožujka realizirani slijedeći komunalni prioriteti iz 2013. godine:  
 
- postavljeni su rukohvati na Finderleovim stubama kod k.br. 4 
- postavljena su dva rasvjetna tijela javne rasvjete u gornjem parku Pomerio 
- saniran je nogostup u Splitskoj ulici kod k.br. 2 
 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac. 

 
 
AD 5 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je  Vijeće MO Brajda-Dolac da su dana 24.03.2014. godine 
djelatnici Čistoće d.o.o. zbog loših vremenskih uvjeta otkazali organizaciju info točke koja je za MO 
Brajda-Dolac trebala biti postavljena na Jadranskom trgu, u svezi upoznavanja lokalnog stanovništva 
s novitetima vezanih za uspostavu integriranog sustava primarne selekcije na području Grad Rijeke, 
te  pružanja svih relevantnih informacija.   
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21 h. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
          Marina Stamenković                                                                     Gordana Šopić 

 
 


