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ZAPISNIK 
SA 33. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
33. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 17. svibnja 2017. s početkom u 17:00 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, članica VMO 

 Marina Stamenković, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
Građani nazočni na sjednici: 

 Vlatko Baranašić, Ive Marinkovića 12,  Rijeka  
 
 
      Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice: 

1. Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Prijedlog i usvajanje komunalnih prioriteta za 2018. godinu 
2. Prijedlog i usvajanje  Programa  rada Vijeća MO za 2017.  – Program kulture   
3. Primljeni/poslani dopisi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
 
                                                
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 



Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac, Gordana Šopić,  obavijestila je  Vijeće MO da je na 
33. sjednici Vijeća,  nazočan gospodin Vlatko Baranašić, iz Ulici Ive Marinkovića 12, te je 
nakon usvajanja Zapisnika sa 32. sjednice Vijeća MO i usvajanja Dnevnog reda sa 33. 
sjednice Vijeća MO, dala riječ, navedenom gospodinu. 
 
Gospodin Vlatko Baranašić, predstavio se  Vijeću MO Brajda-Dolac i postavio je slijedeća 
pitanja, u svezi komunalnih problema, MO Brajda-Dolac. 
 

1. Park Pomerio – kada će započeti radovi u Parku Pomerio i što se planira 
napraviti. 

 
Tajnica MO Brajda-dolac, obavijestila je nazočne da je dobila poziv  OGU za komunalni 
sustav,  Ravnatelja Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti,  Željka Vitasa, da će se 
dana 18. svibnja 2017. godi., u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, u 10:30 h, održati 
prezentacija u svezi početka radova Parka Pomerio, te je pozvala sve nazočne da  
prisustvuju, navedenoj prezentaciji. 
Vijeće MO Brajda-Dolac, obavijestilo je Tajnicu MO da nije u mogućnosti prisustvovati 
navedenoj prezentaciji. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac i gospodin Vlatko Baranašić, primili su na znanje 
obavijest Tajnice MO. 

 Obzirom da je Vijeće MO Brajda-Dolac, spriječeno  da bude prisutno navedenoj 
prezentaciji, Tajnica MO, će nakon prezentacije, obavijestiti Vijeće MO i 
gospodina Vlatka Baranašića,  o Zapisniku, sa održane prezentacije.  

     
2. Ulica Ive Marinkovića – zbog čega  u navedenoj Ulici nisu postavljene zaštitne 

ograde oko spremnika za smeće. 
Gospodin Vlatko Baranašić navodi da građani učestalo pomiču spremnike, kako bi 
svoja vozila parkirali na mjesto za spremnike, a isti završavaju na nogostupima. 

    Zaključak: 

     Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis pošalje 
Čistoći d.o.o., sa zamolbom za očitovanjem, za navedeni upit.  

 
3. Gospodin Vlatko Baranašić, obavijestio je Vijeće MO, da se unutar školskog 

dvorišta, OŠ „Brajda“, Ivana Rendića 6, parkiraju vozila, te zahtjeva da se ista 
uklone, jer navodi da se školsko dvorište pretvorilo u parking. 

    Zaključak: 

     Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis pošalje 
odboru za školstvo, sa zamolbom za očitovanjem, za navedeni upit. 

 
4. Gospodin Vlatko Baranašić, predložio je Vijeću MO da se u Ulici Ive Marinkovića 

br. 11,  kod  Doma zdravlja,  postave dva stupića, u blizini ulaza za invalide. 
Razlog za postavljanje dva stupića, je neodgovornost vozača, koji svoja vozila 
parkiraju ispred ulaza za invalide, Doma zdravlja. 
 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO, da je Rijeka promet d.d., u mjesecu svibnju, na 
zahtjev gospodina Vlatka Baranašića, označio navedeno mjesto, horizontalnim 
oznakama zabrane, zaustavljanja i parkiranja. 
   

Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa navedenim prijedlogom, te je  donijelo 
jednoglasno odluku, da se dopis pošalje Rijeka prometu d.d., sa zamolbom da 
se postave dva stupića. 

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



AD 1.1.    
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac, obavijestila je Vijeće MO o zaprimljenim Prijedlozima 
za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 
2018. godinu. Prijedlozi su se podnosili putem web obrasca na stranicama Grada Rijeke, e-
mailom ili osobno u prostorijama Mjesnih odbora i to u periodu od 3. travnja  do 21. travnja 
2017. godine. Vijeće MO Brajda-Dolac zaprimilo je 4 prijedloga građana za uređenje i 
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2018. godinu. 
Vijeće MO je razmotrilo sve prijedloge građana i prijedloge komunalnih službi, sa 
zajedničkog obilaska Mjesnog odbora Brajda-Dolac, te nakon kraće rasprave donosi:  

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

prioriteta za 2018. godinu, prema slijedećem redoslijedu: 
 

1. zamolba za postavljanje usporivača prometa u Ul.Ivana Dežmana kod k.br. 6-10 
- prijedlog gđe. Andrea Miočić 

2. zamolba za postavljanje ploče sa zabranom ulaska pasa i uređenje zelene 
površine u Parku-labirint, između zgrada 1-3, u Ul. Pomerio 
-prijedlog gđe. Nelly Mlinarić  

3. zahtjev za uređenje zelene površine (cvjetne gredice) u  Ul. Ivana Filipovića 
preko puta k.br. 15 – prijedlog gđe. Sandre Matijin  

4. sanacija oštećenog nogostupa u Ul.Alessanda Manzonia 1A 
5. sanacija oštećenog kolnika u Ul. Ivana Filipovića 13 
6. sanacija oštećenog kolnika u Ul. Ivana Filipovića 2 
7. sanacija oštećenog nogostupa u Ul. Uski prolaz 
8. sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića 2 - gornja i donja strana  

 
AD 1.2 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o  e-mail-u gđe. Nine Majcan, Predmet: Dječja 
igrališta na području centra grada, koja su upućena MO Brajda-Dolac,  MO Školjić i MO 
Luka. 
Obzirom  da se radi o prijedlozima za izgradnju dječjih igrališta i da na području MO Brajda-
Dolac, uskoro započinje veliki zahvat Parka Pomerio, Vijeće MO smatra da izgradnja novog 
dječjeg igrališta, je zahvat koji bi zbog opsežnosti radova iziskivao velika novčana sredstva, 
te ga ne bi bilo moguće izrealizirati, kroz sredstava namijenjenim malim komunalnim 
akcijama. 
 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je Ravnateljica Direkcije za mjesnu 
samoupravu Dragica Fadljević, upoznata sa navedenim e-mail-om, te predlaže da se održi 
prezentacija dječjih igrališta gđe. Nine Majcan,  sa Vijećima navedenih mjesnih odbora.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku, da nije suglasno za 
izgradnju novog dječjeg igrališta, iz sredstava namijenjenim malim komunalnim 
akcijama za 2018. godinu. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa navedenim prijedlogom, da se održi 
prezentacija gđe. Nine Majcan, sa Vijećima navedenih mjesnih odbora. 

 
AD 2.1. 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac, upoznala je Vijeće MO Brajda-Dolac sa prijavom 
dodatnog programa Vijeća MO,  iz programa  kulture, pod nazivom „Lucijina priča“, te je isti 
dala na usvajanje. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog programa iz kulture, 
za 2017. godinu. 



AD 3.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav, Direkcija 
plana, razvoja i gradnje, Odobrenje – odobrava se zahtjev TD Rijeka promet d.d.  Rijeka, da 
na sjevernoj strani Ulice Frana Kurelca (kod.k.br.6) postavi fiksne stupiće. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi, na navedeni dopis. 
 
AD 3.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail, gđe Hildegarde Ćoso, Predmet: 
deratizacija hitno, u Ulici Stube marka Remsa 2. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je isti e-mail proslijedila, OGU za 
komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, koji su hitno obavijestili 
poslovođu Dezinsekcije d.o.o., Rijeka, od kojih se traži očitovanje za navedeni e-mail. 
Zaključak: 

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

 
AD  3.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis/odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcije za prometno redarstvo, Voditelja-ravnatelja, Roberta Mišana, Predmet: Odgovor na 
podnesak-parkiranje na tržnici „Brajda“.  
Zaključak: 

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

AD  3.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis/odgovor Rijeka plus d.o.o., Predmet: 
Uklanjanje materijala, u okolini nove garaže Zagrad B. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi, na navedeni dopis. 
 
AD  3.5. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu/odgovoru  OGU za komunalni sustav, 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Predmet: Uređenje javnih zelenih površina. 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Sanja Crnković, imala je primjedbu na dopis, pod točkom 
dva, gdje se navodi da uređenje zelenih površina na spoju Ulice Erazma Barčića i Ulice 
Ivana Pavla II, nije predviđeno, Planom za ovu godinu, te da sredstva za redovno održavanje 
javnih površina, nisu dostatna za traženo.  
Predlaže se Vijeću MO, da razmotri mogućnost uvrštavanja navedenog zahvata, u prijedlog 
prioriteta MO Brajda-Dolac, za 2018. godinu.  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje navedeni dopis. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku, da nije suglasno, da se 
kao prijedlog za komunalne prioritete za 2018. godinu, uvrsti zahvat uređenja 
zelene površine na spoju Ulice Erazma Barčića i Ulice Ivana Pavla  II. 

 
 
AD 3.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo na znanje, slijedeće poslane dopise: 

 OGU za komunalni sustav, Direkcija za prometno redarstvo, n/p Ravnatelja 
Roberta Mišana – Predmet: parkiranje na tržnici „Brajda“ 

 Rijeka plus d.o.o. – Predmet: zamolba za uklanjanje materijala od radova na 
novoj garaži 

 OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti – 
Predmet: zamolba za održavanje javne zelene površine  



AD 4.1. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO Brajda-Dolac, da su postavljeni stupići u Ulici Frana 
Kurelca kod.k.br. 6  i da je saniran nogostup u Ulici Frana Supila, nasuprot kućnog broja 6. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, obavijest Tajnice MO. 
 
AD 4.2. 
Vijećnik Igor Sušić obavijestio je Vijeće MO, da je u Ulici Beli Kamik oštećen stupić. 
Zaključak: 

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

 Dopis  proslijediti Direkciji za komunalno redarstvo. 
 
 

AD 5.1. 

 Pod točkom razno, Vijeće MO Brajda-Dolac, nije imalo raspravu. 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  pet (5) stranica. 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
            Marina Stamenković Gordana Šopić 


