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ZAPISNIK 
SA 31. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
31. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 15.ožujka 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 

 Siniša Maroević, član VMO 

 Igor Sušić, član VMO 

 Marina Stamenković, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 Iva  Sušić, članica VMO 
 
      Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice: 

 Zapisnik je  jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

 

1. Primljeni/poslani dopisi 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Fiskalna odgovornost  

      4.   Razno 
                                                                             
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



AD 1.1.    

OGU za komunalni sustav, Direkcija za prometno redarstvo, dostavilo je Vijeću MO Brajda-
Dolac odgovor na podnesak – nepropisno parkiranje na tržnici „Brajda“. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, navedeni podnesak. 
 

AD 1.2. 
Vijeće MO primilo je na znanje, poslane dopise: 

 Tržnice Rijeka d.o.o. – stupići u Ulici Alessandra Manzonia 

 KD Čistoća d.o.o. – zahtjev za održavanje čistoće u Ulici Ivana Filipovića 

 Hrvatske ceste d.o.o. – oštećenje na kolniku u Adamićevoj ulici kod k.br. 36 u 
spoju sa Jadranskim trgom i u Trpimirovoj ulici kod k.br. 6b 

 
AD2.1. 
Vijećnik Igor Sušić, obavijestio je Vijeće MO da nije zadovoljan sa odgovorom OGU za 
komunalni sustav, Direkcije za prometno redarstvo, u svezi odgovora na podnesak – 
nepropisno parkiranje na tržnici „Brajda“, te predlaže  Vijeću MO da se dopis ponovo uputi 
OGU za komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo, sa zamolbom da se Vijeću MO 
dostavlja, cjelovito izvješće po danima. 
Vijeće MO je nakon kraće rasprave donijelo jednoglasno: 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Vijećnika Igora Sušića, da 
se dopis ponovo uputi OGU za komunalni sustav, Direkciji za prometno 
redarstvo, sa zamolbom da se Vijeću MO Brajda-Dolac dostavlja cjelovito 
izvješće po danima, jer je problem i dalje neriješen. 

 
AD 2.2. 

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u gospodina Tomislava Balena, u svezi 
problema parkiranja automobila i nemogućnosti pristupa zgradama, interventnih vozila hitne 
pomoći, vatrogasaca kao i ostalih uslužnih djelatnosti, u Ulici Ivana Filipovića 6. 
Vijeće MO je nakon kraće rasprave donijelo jednoglasno: 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g.Tomislava Balena. 

 Navedeni e-mail uputiti Prometnoj policiji Rijeka i Rijeka prometu d.o.o., na 
razmatranje i zamolbom  za očitovanjem. 

AD 2.3. 

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u g.Gorana Pernjeka, u svezi problema sa 
nepropisnim parkiranjem na nogostupu, u Ulici Frana Kurelca u blizini k.br.6. 
Vijeće MO je nakon kraće rasprave donijelo jednoglasno: 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g. Gorana Pernjeka. 

 Navedeni e-mail uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, na 
razmatranje i zamolbom za očitovanjem. 

 
  AD 3.1  

Tajnica MO Brajda-Dolac upoznala je Vijeće MO Brajda-Dolac sa zakonom o fiskalnoj 
odgovornosti i dokumentacijom o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2016. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac, Gordana Šopić, Izjavom o fiskalnoj odgovornosti potvrdila 
je zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, učinkovito i djelotvorno 
funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno 
financijskim planom utvrđenih sredstava. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo  je  navedeno, na znanje. 



AD 4.1. 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić, obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u 
gospodina Igora Bajoka, predstavnika Udruge SMART, u svezi daljnje suradnje Udruge 
„SMART“ i Vijeća MO Brajda-Dolac. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, navedenu obavijest. 
 
 
AD 4.2. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o Interaktivnom radnom sastanku, koji bi 
se trebao održati dana 30.03.2017. godine, u Informativnom centru za prevenciju 
kriminaliteta na području grada Rijeke, na adresi Dolac 7B, s početkom u 10:00 sati, u 
organizaciji Odjela prevencije Policijske uprave PG i suradnje Grada Rijeke. 
 
Zaključak:  

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

 Za navedeni sastanak, prijavili su se, Predsjednica VMO Gordana Šopić i 
Vijećnik Siniša Maroević. 

 
AD 4.3 

Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Gordana Šopić, obavijestila je Vijeće MO da je dana 
28. veljače 2017. godine, izvršen zajednički obilazak terena MO Brajda-Dolac, sa stručnim 
službama Grada Rijeke. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, navedenu obavijest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 20 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri(3) stranice. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
            Marina Stamenković Gordana Šopić 


