
 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 GRAD RIJEKA 
   MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC  
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 026-02/18-01/7  
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Rijeka, 18. srpanj 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 
SA 47. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
47. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 18. srpnja  2018. 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 46. sjednice: 

 Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
 
 

 
1. Primljeni/poslani dopisi 

         2.   Tekuća komunalna problematika  

         3.   Razno 

           

 

          Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
     
 
 

 



 

 

AD 1.1.   
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis  OGU za komunalni sustav, Direkcija za 
prometno redarstvo, Predmet: Odgovor na podnesak – nepropisno parkiranje na adresi Beli 
Kamik k.br.1  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis.  
AD 1.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav, Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti, Predmet: Korištenje školskog igrališta kao parkiralište – 
dostava očitovanja, privitak dopis Ekonomske škole Mije Mirkovića, v.d.Nataša Jokić 
Nastasić, prof. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis.   
AD 1.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcija za komunalno redarstvo, Predmet; Odlaganje otpada u Ul. Krešimirova 1. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis.   
AD 1.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcija za komunalno redarstvo, Predmet; Bočni ulaz ex.“Graciani“.  
Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
AD 1.5. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Predmet: Parkovi u MO Brajda-Dolac. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
AD 1.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcija za komunalno redarstvo, Predmet: Autoprikolica u ulici I.Marinkovića. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
AD 1.7.  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor RH Ministarstvo zdravstva, 
Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske inspekcije, Služba za Istru i Primorje, 
Ispostava Rijeka, Predmet: Prijava buke od ventilatora koji se nalazi u dvorištu FINE, Rijeka, 
Ulica Ivana Dežmana. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis.   
AD 1.8. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail, odgovor Rijeka prometa d.d., g.Lea 
Kurilića, Predmet: Sanacija nogostupa u Ul. Fiorella la Guardia od k.br.2 do k.br. 6, 
komunalni prioritet iz 2014. godine.  
Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni e-mail. 
AD 1.9. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail, odgovor  Rijeka prometa d.d., Lea 
Kurilića, Predmet: Rukohvat kod stuba iznad Pomorskog fakulteta – upit Vijećnice MO 
Brajda-Dolac, Ive Sušić.   
Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni e-mail. 
 

 



 

 

AD 1.10.  
Vijeće MO primilo je na znanje e-mail gđe. Franke Botić, Predmet: najava radova u Ul. Marka 
Remsa 14, obavijest o izvedenim radovima.  
 Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni e-mail. 
AD 1.11.  
Vijeće MO primilo je na znanje e-mail gđe. Martine Mine Babić, Predmet: Uski prolaz iza 
riječkog nebodera. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da je navedeni e-mail proslijedila Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti, te zamolila očitovanje za navedeni predmet, obzirom da problem nije 
riješen iz 2017. godine. 
 Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac. 
AD 1.12.  
Vijeće MO primilo je na znanje e-mail g. Željka Nothiga, Predmet: Oštećenje na pročelju 
zgrade nakon sanacije trotoara – Brajda, Ul. Ivana Filipovića 13. 
Tajnica MO je obavijestila Vijeće MO da je navedeni e-mail proslijedila Rijeka prometu d.d., 
g.Leu Kuriliću, te zamolila očitovanje. 
Sanacija nogostupa  u navedenoj ulici je komunalni prioritet  iz 2017. godine.  
 Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac. 
AD 1.13.  
Vijeće MO primilo je na znanje e-mail gđe. Nine Valčić, 

- Predmet: Zamolba – čišćenje šahte za sakupljanje oborinskih voda u Ul. Ive 
Marinkovića. 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, g. Ivan Šimatović u odgovoru 
navodi da je predmet poslao na postupanje. 

- Upit u svezi održavanja zelene površine oko zgrade Doma zdravlja na adresi Ive 
Marinkovića 11 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da je navedeni e-mail poslala Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti, te zamolila za očitovanje. 
 Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac. 
AD 1.14.  
Vijeće MO primilo je na znanje e-mail Pružne građevine d.o.o., Predmet: Obavijest o 
zatvaranju gradske prometnice u Krešimirovoj ulici na ŽCP-a „KRALJEVICA“ u gradu Rijeci. 
Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni e-mail. 
AD 1.15. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Predmet: Ulica Krešimirova 4, zid išaran 
grafitima. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis.  
AD 1.16. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Predmet: Prolaz ispod Kapucinskih stuba. 
Vijećnik MO Igor Sušić  obavijestio je  Vijeće MO da nije zadovoljan odgovorom navedene 
Direkcije da javni nužnik ne može raditi cijele godine od 0 do 24 sata te predlaže Vijeću MO 
da se dopis ponovo pošalje sa zamolbom da se bar tijekom ljetnih mjeseci od 01. lipnja do 
01. listopada  omogući da javni nužnik bude dostupan građanima iz razloga što je tijekom 
ljeta veći priljev turista i što je taj dio ulice dosta prolazan za građane. 
Vijeće MO suglasno je sa prijedlogom Vijećnika MO Igora Sušića, te nakon kraće rasprave 
jednoglasno donosi  
 



 

 

Zaključak:  

 Dopis poslati OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne 
djelatnosti sa zamolbom da se omogući da javni nužnik bude dostupan 
građanima u periodu od 01. lipnja do 01. listopada od 0 do 24 sata. 

 Vijeće MO moli očitovanje za navedenu zamolbu. 
AD 1.17. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Direkcija plana, razvoja i gradnje, Predmet: Suglasnost na zahtjev Pružne građevine d.o.o. 
Zagreb za postavljanje privremene prometne signalizacije u vrijeme izvođenja radova na 
cestovnom pružnom prijelazu u Krešimirovoj ulici. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
AD 1.18. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail, odgovor OGU za komunalni sustav, 
Predmet: Borovi – Prvog maja 14. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni e-mail. 
AD 1.19. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, slijedeće poslane dopise: 

 Grad Rijeka Gradsko Vijeće, Odbor za mjesnu samoupravu n/p g. Josipa 
Ostrogovića, Predmet: Mišljenje Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac o 
imenovanju tzv. Park Pomerio. 

 OGU za komunalni sutav, Direkcija za prometnom redarstvo, n/p Ravnatelja 
Roberta Mišana – ponovljeni dopis od 17.05.18. godine, Predmet: Nepropisno 
parkiranje u Ul. Beli Kamik 1.      

AD 2.1. 
Tajnica MO obavijestila je  Vijeće MO o slijedećem: 

- Ponovljen e-mail Rijeka prometu d.d. za rupe na kolniku u Ul. F.la Guardia 9A i 1A,  
obzirom da rupe nisu sanirane. 
Rijeka promet d.d. g. Elio Biasiol u odgovoru navodi da su upoznati sa 
predmetnim oštećenjima te su ista uključena u planu sanacije u ovim ljetnim 
mjesecima. 

- Ponovljen e-mail Rijeka prometu d.d.  da se postavi  porušen stupić  i da se sanira 
oštećen nogostup u Ul. F.la Guardia 7A. 
Rijeka promet d.d. u odgovoru navodi da će se navedeni stupić postaviti i 
oštećen nogostup sanirati. 

- Ponovljen e-mail Rijeka prometu d.d.  da se ukloni znak koji je srušen na otoku u Ul. 
Alessandra Manzonia u spoju sa Ul. F.la Guardia. 
Rijeka prometa d.d. g. Vladimir Klobučar u odgovoru navodi da se ne radi o 
prometnom znaku već o gradilišnom znaku nekog od izvoditelja radova na tom 
dijelu prometnice.  
O navedenom problemu obaviještena je Direkcija za komunalno redarstvo. 

- Prijava Rijeka prometu d.d.  da se iskrivljen prometni znak u Ul. Erazma Barčića kod  
k.br. 15 na pješačkom prijelazu ispravi. 

- Rijeka promet d.d. sanirao je nogostup u Ul. Fiorella la Guardia  od k.br.4 do k.br. 6 – 
komunalni prioritet iz 2014. godine. 

- Rijeka promet d.d. postavio je rukohvat kod stuba iznad Pomorskog fakulteta u 
Studenskoj ulici – komunalni prioritet iz 2017. godine. 

 Zaključak:  

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



 

 

AD 2.2. 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac, Sanja Crnković, obavijestila je Vijeće MO 
da je primila usmene prigovore građana   u svezi buke koja dolazi  kada djelatnici Čistoće 
d.o.o.  vraćaju  spremnike za otpad na njihova mjesta (poslije istovara otpada u kamione) u 
ulici Ivana Pavla II u blizini  nove Garaže Zagrad B, te predlaže Vijeću MO da se pošalje e-
mail KD Čistoći d.o.o. sa zamolbom da se o navedenom problemu upoznaju djelatnici KD 
Čistoće d.o.o., zaduženi za navedenu ulicu. 
Vijeće MO suglasno je sa prijedlogom Zamjenice predsjednice VMO te jednoglasno donosi 
Zaključak:  

 E-mail poslati KD Čistoći d.o.o. u svezi navedenog problema, sa zamolbom za 
očitovanjem. 

AD 3.1.   
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO o e-mail-u Ravnateljice Direkcije za mjesnu 
samoupravu, Dragica Fadljević, Predmet: Nalog za plaćanje obveza od mjeseca srpnja do 
prosinca 2018. godine. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
AD 3.2. 
Predsjednica Vijeća MO Gordana Šopić, obavijestila je Vijeće MO  o sastanku koji je održan  
dana 17. srpnja 2018. godine u prostornijima Rijeka plusa d.d. u svezi problematike u Ulici 
Dolac (trubljenje kod rampe u Ulici Rudolfa Strohala).      . 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest Predsjednice Vijeća MO. 
AD 3.3. 
Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO  o sastanku koji je održan  dana 02. srpnja 2018. 
godine u prostornijima  OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, u 
svezi razmatranja trajno zatvaranja donjeg dijela Ciottine ulice za promet i njezinu 
prenamjenu  u pješačku zonu. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac  primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
AD 3.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac obavijestilo je  Tajnicu MO da će u mjesecu kolovozu 2018. godine 
održati 48. sjednicu Vijeća MO, te da još nisu odredili datum i vrijeme održavanja. 
Obzirom da Tajnica MO Brajda-Dolac koristi godišnji odmor u mjesecu kolovozu 2018, 
godine, obavijestila je Vijeće da je  Poziv na 48. sjednicu Vijeća MO Brajda-Dolac, potrebno  
poslati na e-mail Direkciji za mjesnu samoupravu i na  znanje MO Brajda-Dolac. 
Zaključak;  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da će održati 48. 
sjednicu Vijeća MO u mjesecu kolovozu 2018. godine. 

 Poziv za održavanje 48. sjednice Vijeća MO Brajda-Dolac, Predsjednica VMO 
Gordana Šopić, poslat će na e-mail Direkciji za mjesnu samoupravu i na znanje  
MO Brajda-Dolac.  

 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  pet(5) stranica. 
 

 
 
 
 
Zapisničar –Tajnica MO Brajda- Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
            Marina Stamenković Gordana Šopić 


