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ZAPISNIK 
SA 48. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
48. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 29. travnja 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 
• Igor Sušić, član  VMO 
• Siniša Maroević, član VMO 
• Marina Stamenković, tajnica MO  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Zoran Kolanović, član VMO  

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

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
          

  
1. Podnesci grañana 

- e-mail g. Nikole Nobila  
- e-mail gñe. Tatjane Ivošević 
- e-mail g. Nikole Eterovića 

2. Dopisi  Rijeka prometa d.d. 
- Predmet: Zaštitni metalni stupići u ulici F.la Guardia kod k.br. 27 – odgovor na dopis od 
19.02.2014. g. 
- Predmet: Zaštitni metalni stupići u Krešimirovoj ulici – odgovor na dopis od 03.04.2014.g. 

3. Dopis OGU za komunalni sustav Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti  
- Predmet: Zamolba za postavu stola za stolni tenis – odgovor na dopis od 26.03.2014.g. 

4. E-mail Rijeka prometa d.d. 
- Predmet: Zahtjev za postavljanje stupića u Krešimirovoj ulici od k.br. 20 – 24    

5. Tekuća komunalna problematika  
6. Sportski susreti MO-a povodom dana Svetog Vida 2014. g.  
7. Informativni centar za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke  
8. Razno   
     

       
             Dnevni red je  prihvaćen  jednoglasno, bez primjedbi. 
 



AD 1  
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o   e-
mail-u  g. Nikole Nobila u svezi zamolbe za  čišćenjem zapuštenog dvorišta na adresi Ivana 
Rendića 4  i odgovoru  Odjela gradske uprave za komunalni sustav u svezi navedene zamolbe. U 
odgovoru se navodi da  okoliš u Ulici Ivana Rendića 4 je ograñen, što sukladno člancima 3. i 10. 
Odluke o komunalnom redu ("Službene novine" br. 18/03,21/03 i 51/06), ne predstavlja javnu 
zelenu površinu, nije obuhvaćen katastrom javnih zelenih površina i nije u nadležnosti za 
održavanje od strane ovog Odjela. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest  Predsjednice Vijeća  
Gordane Šopić, te nije imalo primjedbi na navedeni dopis Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav. 

 
AD 1-2   
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac  o e-
mail-u  gñe. Tatjana Ivošević u svezi zamolbe da se omogući stanarima ulice Ivana Filipovića da 
sami ugrade dva stupića o svom trošku, jer vozači nepropisno parkiraju svoja vozila u blizini 
parkirališta te onemogućavaju izlaz stanarima zgrade k.br. 17 i odgovoru  Rijeka prometa  d.d. u 
svezi navedene zamolbe. U odgovoru se  navodi da na javno-prometnim površina nije dozvoljeno 
postavljanje fizičkih prepreka ili prometnih znakova od strane neovlaštenih fizičkih i pravnih osoba, 
već su takvi poslovi isključivo u domeni jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Grad Rijeke.   
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Predsjednice Vijeća  
Gordane Šopić, te nije imalo primjedbi na navedeni  odgovor Rijeka prometa. 
 
AD 1-3 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je  Vijeće MO Brajda-Dolac o e-
mail-u u g. Nikole Eterovića u svezi zamolbe za postavljanje stupića u Krešimirovoj ulici od k.br. 20 
do k.br. 24 A. Vijeće MO Brajda-Dolac  nakon kraće rasprave donijelo je slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa Zahtjevom g. Nikole Eterovića, te je 
donijelo jednoglasno odluku da se dopis uputi Rijeka prometu d.d. na razmatranje. 
 
AD 2 
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis, odgovor Rijeka prometa d.d. u svezi predmeta: 
Zaštitni metalni stupići u ulici Fiorella la Guardia kod k.br. 27. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis Rijeka prometa.  
 
AD 2-1 
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis, odgovor Rijeka prometa d.d. u svezi predmeta: 
Zaštitni metalni stupići u Krešimirovoj ulici. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis Rijeka prometa. 

 
  AD 3 
Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti u svezi predmeta: Zamolba za postavu stola za stolni tenis u 
parku Pomerio. U odgovoru se navodi da je nakon obavljenog očevida ustanovljeno da nema uvjeta 
za traženo, obzirom da je za korištenje stola za stolni tenis potrebno osigurati dovoljno prostora, a 
na traženoj lokaciji ga nema te se ne može se udovoljiti zahtjevu Vijeća MO Brajda-Dolac.  
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni  dopis OGU za 
komunalni sustav Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti. 
 



 
 AD 4  
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u Rijeka prometa d.d. u svezi prijedloga za 
postavljanje stupića u Krešimirovoj ulici od k.br. 20 do k.br. 24 A, te je nakon kraće rasprave 
donijelo slijedeći: 

  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je  za postavljanje stupića u Krešimirovoj ulici 
od k.br. 20 do k.br. 24 A.    

        
   AD 5 
  Zamjenica predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac Ljiljana Mikin obavijestila je Vijeće MO  Brajda-

Dolac  da na pješačkom prijelazu u ulici F.la Guardia u blizini k.br. 8 još nije sanirana rupa koja je 
prijavljena nadležnim službama i predlaže je da se dopis ponovi, isto tako predlaže da se dopis 
uputi i  za oštećenje kolnika (rupa) u ulici F.la Guardia u blizini bivšeg auto salona Mercedes.   

   
  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Zamjenice predsjednice 

Ljiljane MIkin, te je donijelo jednoglasno odluku da se dopisi upute nadležnoj službi.  
 
  AD 5-1  
  Vijeće MO Brada-Dolac raspravljalo je o oštećenim kolnicima na području MO Brajda-Dolac a 

posebno oštećenjima u ulici F.la Guardia, Krešimirovoj ulici, Ciottinoj ulici i Splitskoj ulici,  te je  
nakon kraće rasprave donijelo slijedeći: 

 
  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis uputi 

nadležnim službama, kako bi se nastala oštećenja sanirala.  
          
  AD 6 
  Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac   da 

će se 31.svibnja 2014. god. na sportskim terenima Sportskog društva Zamet i Boćarskog kluba 
Zamet održati sportska natjecanja mjesnih odbora, povodom dana Svetog Vida. 

  Za MO Brajda-Dolac prijavljene su dvije ekipe, u briškuli i trešeti i boćanju a koordinator je g. Željko 
Čop.  

  Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest Predsjednice Vijeća MO 
Brajda-Dolac Gordane Šopić, te se ovim putem zahvaljuju koordinatoru g. Željku Čopu i 
svima natjecateljima koji će predstavljati MO Brajda-Dolac.       

 
  AD 7 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila  je Vijeće MO Brajda-Dolac da je 
u suradnji Grada Rijeke i Policijske uprave primorsko goranske, dana 11. travnja 2014. godine  u 
prostoru na adresi Dolac 7B otvoren Informativni centar za prevenciju kriminaliteta na području 
grada Rijeke. U info-centru, grañani će moći dobiti različite informacije o osobnoj sigurnosti i 
sigurnosti svoje imovine. Osim o načinima kako zaštiti sebe i svoju imovinu, u Informativnom centru 
grañani će takoñer moći dobiti i informacije iz područja sigurnosti u cestovnom prometu, 
samozaštite i komunalnog reda, žrtve kaznenog djela moći će dobiti savjet, a u sklopu Info-centra 
provodit će se edukacija djece i mladih, edukacija osoba starije životne dobi, edukacija djelatnika 
novčarskih institucija i podjela tematskih brošura. U radu Info-centra sudjelovat će kontakt policajci 
prve,druge i treće policijske postaje na način da se svakodnevno izmjenjuju, dok će policijski 
službenici Sektora kriminalističke policije, Sektora policije i Ureda načelnika, sudjelovati u radu 
Centra za održavanje tematskih dana. Osim u samom Info-centru, informacije se mogu dobiti i na 
broj telefona: 051/209-369 odnosno putem e-mail adrese: vijecepk@rijeka.hr. Za sve mjesne 
odbore održana je i prezentacija a za grañane su u tijeku  predavanja na temu "Osobe zrelije 
životne dobi kao žrtva kaznenih dijela" (teške krañe provaljivanjem, drske krañe, prijevare na 
kućnom pragu, razbojništva).  

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

Brajda-Dolac Gordane Šopić. 



 
AD 8 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac o pozivnici Udruge antifašističkih 
boraca i antifašista Grada Rijeke i Grada Rijeke u svezi Svečane akademije povodom 3. svibnja 
Dana osloboñenja grada Rijeke, koja će se održati u petak, 2. svibnja 2014. godine u Pomorskom i 
povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Muzejski trg 1 s početkom u 12.00 sati. 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice Vijeća MO Brajda-
Dolac. 
 
AD 8-1 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o datumu održavanja programa povodom Dana MO, te je 
nakon kraće rasprave donijelo slijedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se Dani  MO Brajda-
Dolac održe u mjesecu lipnju 2014. godine, te da će na slijedećoj sjednici utvrditi točan 
datum i vrijeme odražavanja programa. 
 
 

 
 
 
 
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 

 
 


