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ZAPISNIK 
SA 29. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
29. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 18.siječnja 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 

 Iva  Sušić, članica VMO 

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

- 
 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2015.god. 
- Prijedlog dodatne lokacije 

      2.   Očitovanja nadležnih službi 

      3.  Tekuća komunalna problematika 

      4.   Razno 

                                                                             
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1.1.  

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu g.Lea Kurilića iz Rijeka prometa d.d.- 
Predmet: razlika sredstava po prioritetima za 2015. godinu – Prijedlog dodatne lokacije, u 
kojem navodi da se nakon provedenih postupka te shodno planiranim i ugovorenim radovima 
pojavila razlika od 41.183,25 kn sa PDV-om, te g.Leo Kurilić predlaže da se sredstva utroše 
na sanaciju kolnika u Ulici Frana Kurelca. Vijeće MO Brajda-Dolac nakon kraće rasprave 
donosi jednoglasno: 
Zaključak:  
 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je usvojilo prijedlog g. Lea Kurilića iz 
Rijeka prometa d.d.  
 
AD 2.1.   

Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis/očitovanje OGU za komunalni sustav od 
23.12.2016.godine, u svezi odbijanja prijedloga za komunalne prioritete u 2017. godini, 
Uređenje zelene površine između zgrada na adresi Ivana Filipovića 13,15 i 17,  predložen od 
gđe. Vedrane Golobice.     
  Zaključak:  
 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 

                                                                
AD 2.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o dopisu/očitovanju g. Danijela Frke, dipl.inž.prometa,  
iz Rijeka prometa d.d., očitovanje u svezi dopisa Vijeća MO Brajda-Dolac, a na prijedlog g. 

Ronalda Kostadina, da se na kraju Ulice Ivana Dežmana kod kućnog broja 10, ispred 
pješačkog prijelaza postavi usporivač prometa. Gospodin Danijel Frka, navodi da vozila u 
Ulici Ivana Dežmana uglavnom ne voze nedozvoljenom brzinom, te smatra da u takvoj 
situaciji postava naprave za smirivanje prometa ne bi imala opravdanja, a treba voditi računa 
i o činjenici da prelazak vozila preko takvih izbočina neminovno stvara buku na koju se onda 
često bune stanari obližnjih zgrada. Isto tako navodi  da na predmetnom raskrižju postoje tri 
pješačka prijelaza, jedno od mogućih rješenja se navodi da se ukine pješački prijelaz preko 
Ulice Ivana Dežmana kod kućnog broja 10, budući da s druge strane postoji pješački prijelaz 
preko Ulice Ivana Pavla II, koji je udaljen cca 20 m. Nakon kraće rasprave Vijeće MO donosi 
jednoglasno: 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac nije suglasno  da se ukine pješački prijelaz preko Ulice 
Ivana Dežmana kod kućnog broja 10, jer smatra da se ukidanjem navedenog prijelaza 
ne rješava problem, već ostaje pri svojem prijedlogu, da se postavi usporivač 
prometa, kako je navedeno u dopisu Vijeća MO, od 07.12.2016. godine. 
Očitovanje Vijeća MO Brajda-Dolac proslijediti Rijeka prometu d.d., g.Danijelu Frki, 
dip.inž.prometa. 
 
AD 3.1. 

Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u gđe. Renate Poropat-Pavičić, od 18. 
siječnja 2017. godine, Predmet: promjena uvjeta parkiranja u Ulici Ivana Filipovića, u kojem 
gđa. Renata Poropat-Pavičić predlaže ograničenje parkiranja na jedan sat ne rezidentima, 
osobama koji ne stanuju, u Ulicama Fiorello La Guardia i Ivana Filipovića, te promjene zone 
Sjever 1 u 0 zonu, u dotičnoj Ulici Ivana Filipovića. 
Vijeće nakon kraće rasprave donosi jednoglasno:  
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac nije suglasno sa prijedlogom gđe. Renate Poropat-
Pavičić, jer smatra  da je to javni parking a ne privatni parking stanara koji već imaju 
benefit u cijeni parkiranja, dok ne rezidenti plaćaju punu cijenu parkiranja. 
Očitovanje Vijeća MO proslijediti gđi. Renati Poropat-Pavičić, a na znanje Rijeka plusu 
d.d. 
 
 



AD 3.2. 

Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o slijedećem: 
- rasvjetno tijelo u Ulici Ivana Dežmana kod.k.br. 5, nije u funkciji već duže vremena  - prijava 
Energu d.o.o. 
-prometni znak u Ulici Ivana Pavla II u spoju sa Ulicom Erazma Barčića, je porušen i 
ostavljen na zelenoj površini  - prijava Direkciji za komunalno redarstvo 
Zaključak:  
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
AD 3.3 
Vijećnik Igor Sušić obavijestio je Vijeće MO da već zadnja tri mjeseca nema stupića u Ulici 
Alessandra Manzonia u blizini kioska za novine,  te predlaže  se dopis uputi Tržnici d.o.o. sa 
zamolbom da se isti postave na mjestu,  te zahtjeva očitovanje Tržnice d.o.o. 
Zaključak:  
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje navedeno, te je suglasno sa 
prijedlogom i zahtjevom Vijećnika Igora Sušića. 
 
AD 3.4. 

Vijećnik Igor Sušić obavijestio je Vijeće MO o učestalom parkiranju vozila  na tržnici„Brajda“, 
navodi da je tržnica postala parking, te predlaže da se dopis pošalje  Direkciji za prometno 
redarstvo, sa zamolbom da se na tržnici „Brajda“ poveća ophodnja prometnih redara, u svezi 
parkiranja, te zahtjeva očitovanje Direkcije za prometno redarstvo. 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje navedeno, te je  suglasno  sa 
prijedlogom i zahtjevom Vijećnika Igora  Sušića. 
 
AD 3.5. 
Predsjednica Vijeća Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO da nisu sanirane ploče u Ulici 
Ivana Pavla II, te predlaže da se dopis ponovo proslijedi nadležnim službama. 
Zaključak: 
 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje navedeno, te je suglasno sa 
prijedlogom Predsjednice Vijeća MO, Gordane Šopić. 
 
 
 
AD 4.1. 

Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 


