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ZAPISNIK 
SA 48. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
48. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 22. kolovoza 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 

 Iva Sušić, članica VMO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 Marina Stamenković, tajnica MO Brajda-Dolac 
 
      Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice: 

1. Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Primljeni/poslani dopisi 
2. Pripreme za dane Mjesnog odbora 
3. Ostatak sredstava po prioritetima za 2018. 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
 
 
                                  
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 



AD 1.1.  
Predsjednica VMO je upoznala Vijeće sa zamolbom gdina Zrilića (Pomerio 2) o obilježavanju 
parkirnih mjesta i naplati parkiranja na Hauszmanovom trgu.  
Zaključak: 

 Poslati zahtjev Rijeka prometu d.d. na očitovanje. 
 
AD 1.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav. Predmet: upit 
gđe Valčić o održavanju zelenila uz glavni ulaz i terasu Doma zdravlja (Ive Marinkovića 11). 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 
AD 1.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav. Predmet: upit 
gđe Valčić o čišćenju slivnika oborinskih voda u Ulici Ive Marinkovića kbr. 8, kbr. 10 i kbr. 14. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 
 
AD 1.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje zamolbu gđe. Žakula Desnica o dostavi kopije 
ključića za stupić u ulici Beli Kamik kako bi se omogućio prilaz kombija Dječjeg doma „Tić“. 
Vijećnik Igor Sušić je upoznao VMO da je kopija ključića uručena gđi Žakula Desnica, ali je 
već sljedećeg dana gdin. Živaković brusilicom otpilio lanac stupića nakon što je isti otključan 
kako bi se omogućio prolaz. Gđa. Žakula Desnica je o događaju odmah izvijestila Vijećnika 
Sušića koji je savjetovao da pozove komunalnog redara. Komunalni redar je napravio 
zapisnik o utvrđenom stanju i dostavio ga Prvoj policijskoj postaji koja je izašla na uviđaj i 
razgovarala s gđom Žakula Desnicom te utvrdila da je gdin. Živaković uništio lanac. Stupić i 
lokot se nalaze kod gđe Žakula Desnica.    
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je jednoglasno donijelo zaključak da se, obzirom da je 
poznat počinitelj, postavi novi utor.  

 
 
AD 1.5. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje zapisnik sa sastanka predsjednice i tajnice MO 
Brajda-Dolac i predstavnika Rijeka plusa održanog 17. srpnja 2018. na adresi Školjić 15. 
Predmet: problem trubljenja u zoni smirenog prometa – ulazna rampa u ulici Rudolfa 
Strohala. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je zapisnik primilo na znanje i predlaže da se na rampi 
postavi kućica s djelatnikom Rijeka plusa. 

 
AD 1.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis gdina Kolara, šefa poslova sigurnosti 
prometa, Pružne građevine d.o.o. o završetku radova na ŽCP u Krešimirovoj ulici. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je dopis primilo na znanje. 
 
AD 1.7. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav o produljenju 
rada javnog nužnika u prolazu ispod Kapucinske crkve u ljetnom periodu do 22 sata. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je dopis primilo na znanje. 



AD 1.8. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis OGU za komunalni sustav kojime se 
odobrava zahtjev TD Rijeka prometu d.d. da se na južnom nogostupu Ulice Pomerio na 
prolazu u Ulicu Marije Krucifikse Kozulić postave fiksni stupići na mjestu pješačkog prijelaza 
te zamijene tri fiksna stupića s demontažnim u smjeru istočno od pješačkog prijelaza. Ključići 
za demontažu stupića predati će se odgovornoj osobi na adresi  Marije Krucifikse Kozulić kbr 
2 i kbr 4. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je dopis primilo na znanje. 
 
 
AD 1.9. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis KD Čistoća d.o.o. o buci prilikom 
pražnjenja spremnika za otpad.  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je dopis primilo na znanje. 
 
 
AD 2.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac je predložilo da se dani MO održe krajem rujna ili početkom 
listopada 2018. o čemu će detaljnije raspravljati na slljedećoj sjednici. 
 
AD 3.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis gdina Kurilića iz Rijeka prometa d.d. o 
preostalom  iznosu od 19.012,50 kn s PDV-om od komunalnih prioriteta iz 2018. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je dopis primilo na znanje i očitovati će se nakon 
konzultacija. 

 
  
AD 4.1. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće o iskrivljenom stupiću u Ciottinoj ulici. 
Zaključak: 

 Poslati dopis nadležnim službama. 
 
AD 4.2. 
Vijećnik MO Brajda-Dolac Igor Sušić obavijestio je Vijeće o otuđenom stupiću u F. la Guardie 
kbr. 5. 
Zaključak: 

 Poslati dopis nadležnim službama. 
 
AD 4.3. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće o iskrivljenom stupiću u Ulici Dolac kod 
talijanske škole. 
Zaključak: 

 Poslati dopis nadležnim službama. 
 
AD 4.4. 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće da u Ulici E. Barčića nije asfaltiran 
kolnik i nogostup nakon obavljenih radova. 
Zaključak: 

 Poslati dopis nadležnim službama da se pločnik vrati u prvobitno stanje. 
 
 



AD 5.1. 
BK Brajda uputio  je usmenu zamolbu Vijeću MO Brajda-Dolac za ustupanje dvorane MO 
Brajda-Dolac u slučaju lošeg vremena dana 25.08.2018.godine,   u svrhu održavanje turnira 
u briškuli i trešeti a povodom obilježavanja Dana Brajde. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac dalo je  pozitivno mišljenje za navedenu zamolbu. 
 
 
Sjednica je završila u 19,45 h. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranica. 
 
 
Zapisničar – Zamjenica VMO Brajda-Dolac  Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
 Sanja Crnković  Gordana Šopić 


