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ZAPISNIK 
SA 49. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
49. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 19. rujna  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 

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

- 
Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice: 

 Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Primljeni/poslani dopisi 
2. Usvajanje obrađenih Prijedloga komunalnih prioriteta za 2019. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika  

4. Dani MO Brajda-Dolac 2018. 

         5.   Razno 

         

          
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac, Gordana Šopić predložila je Vijeću MO da se pod 
točkom 2. Dnevnog reda uvrsti: Usvajanje obrađenih Prijedloga komunalnih prioriteta za 
2019. godinu, obzirom da su obrađeni prijedlozi poslani na e-mail MO, dana 18.09.2018.god. 
Dnevni red kao i prijedlog predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac, je prihvaćen jednoglasno, 
bez primjedbi. 
 
 
 



AD 1.1.   
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis  OGU za komunalni sustav, Direkcija 
plana, razvoja i gradnje,  Predmet: Prethodna suglasnost za privremeno zatvaranje prometa i 
parkiranja u Ciottinoj ulici.  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis.  
 
AD 1.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g.Bojana Bilića upućen  g. Mrvošu iz 
Rijeka plusa, u svezi predmeta: Promet Dolac – zapisnik sastanka 17.07.2018. godine.  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac je u svezi navedenog Zapisnika donijelo Zaključak na 
svojoj 48. sjednici Vijeća, održanoj dana 22.08.2018. godine  i uputilo dopis 
Rijeka plusu d.o.o.   

 
AD 1.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac raspravljalo je o e-mail-u gđe. Romine Velić u svezi zelenog 
kontejnera za prešanje, Predmet: prigovor, te je nakon kraće rasprave donijelo  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis pošalje 
Ravnateljici Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, Edi Rumori, na 
razmatranje. 

 
AD 1.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g. Danijela Frke iz Rijeka prometa d.d., 
Pedmet: Obavijest o zatvaranju južne dionice Ciottine ulice za sav promet od 08. do 29. rujna 
2018. g.,  u sklopu manifestacije „Europski tjedan mobilnosti“.  
Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 
AD 1.5. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail Ivane Parac iz  OGU za komunalni 
sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Predmet: Park Eugena Čulinovića – 
rondela,  u kojem se obavještava Vijeće MO da je nakon izrađenog projekta uređenja 
postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio 26 ostalo neutrošeno 4.119,00 kn, te 
dostavlja prijedlog za uređenje rondele u navedenom parku. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku  da je suglasno sa 
navedenim prijedlogom.   

 Zaključak Vijeća MO Brajda-Dolac, poslati OGU za kom.sustav, Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti, Ivani Parac. 
 

AD 1.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g. Žaljka Nothiga u svezi Predmet: 
Oštećenje na pročelju zgrade nakon sanacije trotoara – Brajda, Ivana Filipovoća 13. 
Tajnica je obavijestila Vijeće da je po primitku navedenog e-mail obavijestila Rijeka promet 
d.d. g. i zamolila za hitnost, obzirom da je g. Željko Nothig već o navedenom slučaju 
obavijestio Vijeće MO Brajda-Dolac. 
Zaključak:  

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



AD 1.7.  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g.Igora Ausilia iz Rijeka prometa d.d., u 

svezi prijedloga Vijeća za komunalne prioritete pod točkom 3., gdje Vijeće MO predlaže 

lokaciju za povećanje parkirališta u Ulici Hauszmanov trg br.1. Obzirom da stavka pod 

rednim brojem 3. u tablici obrađenih prijedloga komunalnih prioriteta za 2019. godinu, nema 

očitovanja nadležne službe, Tajnica MO obavijestila je Vijeće MO da je na temelju 

telefonskog razgovora sa g. Robertom Maršanićem, iz Rijeka prometa d.d., u svezi 

navedenog, dobila obavijest da je potrebno izraditi projekt koji obuhvaća i ispitivanje 

vlasništva prije same izrade parkirališta, te da bi se navedeni projekt trebao financirati iz 

sredstava koja su namijenjena za komunalne prioritete MO Brajda-Dolac, za 2019. godinu. 

Vijeće nakon kraće rasprave donosi: 

Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno donosi odluku da se dopis pošalje Rijeka 
prometu d.d., g. Robertu Maršaniću, te  predlaže da se prije pokretanja 
postupka utvrdi vlasništvo i mogućnost izvedbe parkiranog mjesta, a nije 
suglasno da se  sredstava koja su namijenjena za komunalne prioritete za 
2019. godinu za MO Brajda-Dolac,  izdvoje za predloženi projekt.      
 

AD 1.8. 
Zamjenice predsjednice, Sanja Crnković, predložila je  Vijeću MO, da se odgovor uputi g. Ivi 
Zriliću u svezi prijedloga za izradu parkirališta, lokacija Hauszmanov trg 1, koje je Vijeće 
raspravljalo na svojoj 48. sjednici Vijeća MO, te poslalo e-mail Rijeka prometu d.d.. 
Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Zamjenice predsjednice VMO, te donosi:  
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se e-mail uputi g. Ivi 
Zriliću, da je Vijeće MO suglasno sa prijedlogom u svezi izrade parkiralište, te 
da je navedeni prijedlog  poslan Rijeka prometu d.d., na razmatranje.  

 
AD 1.9. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g.Lea Kurilića iz Rijeka prometa d.d., 
Predmet: prijedlog zamjenske lokacije iz prioriteta 2018., u kojem predlaže da se preostala 
sredstva po MO Brajda-Dolac iz prioriteta mjesnog odbora iz 2018. godine utroše na sanaciju 
nogostupa u Ulici Alessandra Manzonia. 
Vijeće MO Brajda-Dolac je na svojoj 48. sjednici održanoj 22.kolovoza 2019. godine, primilo  
na znanje dopis g. Lea Kurilića iz Rijeka prometa d.d. o preostalom  iznosu od 19.012,50 kn 
s PDV-om od komunalnih prioriteta iz 2018.godine. 
Vijeće nakon kraće rasprave donosi : 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da je suglasno sa 
prijedlogom g. Lea Kurilića iz Rijeka prometa d.d. , da se preostala sredstva  u 
iznosu od 19.012,50 kn sa PDV-om,  utroše na sanaciju nogostupa u Ulici 
Alessandra Manzonia.   

 
AD 1.10. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail Zamjenice predsjednice, Sanje Crnković 
VMO Brajda-Dolac, u svezi razbijenih i otuđenih stupića u Ulici Pomerio 14. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je e-mail proslijedila Rijeka prometu 
d.d., na razmatranje.  
Zaključak: 

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



AD 1.11. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail Zamjenice predsjednice, Sanje Crnković, 
u svezi  zamolbe stanara Pomerio 7, za zamjenu pomičnog stupića točno ispred ulaza, koji je 
uništen, zbog naleta auta u noći sa 6. na 7. rujna 2018. godine, lokot je skinut i nalazi se kod 
ovlaštene osobe. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je e-mail uputila Rijeka prometu d.d. , 
na razmatranje. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac. 
 
AD 1.12. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g. Mladena Mihovilovića, Predmet: 
Zamolba, u svezi postavljanja dvije betonske gljive na nizbrdici između Ul. Ive Marinkovića i 
Ul. Pomerio, umjesto dva stupića koji se u više navrata oštećuju i otuđuju. 
Nadalje, u e-mail-u navodi i prikolicu koja još nije uklonjena. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je napisala dopis Rijeka prometu d.d. 
za postavljanje dva mejaša prema zamolbi g. Mladena Mihovilovića, te da je u svezi 
navedene prikolice dobila odgovor od Direkcije za komunalno redarstvo da je predmet u 
rješavanju. 
 Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO Brajda-Dolac i 
suglasno je sa prijedlogom g.Mladena Mihovilovića. 

 
AD 1.13. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, slijedeće poslane dopise: 

 Rijeka promet d.d., Predmet: Hauszmanov trg. 

 Rijeka promet d.d., Predmet: Iskrivljen stupić u Ciottinoj ulici. 

 Rijeka promet d.d., Predmet: Otuđen stupić u Ul. F.la Guardia 5. 

 Rijeka promet d.d., Predmet: Iskrivljen stupić u Ul. Dolac kod talijanske škole. 

 OGU za kom.sustav, Direkcija za komunalno redarstvo, Predmet: Asfaltiranje 
kolnika i nogostupa nakon obavljenih radova. 

 Rijeka promet d.d., Predmet: Razbijeni stupić u Ul. Pomerio 7. 

 Rijeka promet d.d., Predmet: Razbijen i otuđen stupić u Ul. Pomerio 14. 
 
AD 2.1.  
Vijeće MO Brajda-Dolac razmatralo je obrađene komunalne prioritete za 2019.godinu, te je 
nakon kraće rasprave donijelo slijedeći: 
Zaključak:  
 Vijeće MO Brajda-Dolac  jednoglasno  je usvojilo slijedeće komunalne prioritete 
za 2019. godinu, u ukupnom odobrenom iznosu od  215.000,00 kn. 

 

1. Obnova zelene površine uz Finderleove stube između kućnih brojeva 2 i 4 -  

21.000,00 kn 

2. Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26 – 20.000,00 kn 

3. Sanacija nogostupa u Studenskoj ulici kućni broj 2 – 15.000,00 

4. Sanacija nogostupa u Ul. Erazma Barčića od kućnog broja 3 do kućnog broja 1 

– 10.000,00 kn 

5. Uređenje postojećeg parka Eugena Čulinoviića u Ulici Pomerio kod kućnog 

broja 26 – 119.000,00 kn 

6. Opremanje postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog 

broja 26 – 30.000,00 kn 

 



Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je  jednoglasno odluku da se  Vijeću MO dostavi  

troškovnik za prijedloge pod točkom 5. i točkom 6. koje je OGU za komunalni sustav, 

Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, predložilo Vijeću MO, te zamolbu da se 

Vijeće MO obavijesti o početku radova. 

 
AD 3.1. 
Predsjednica Vijeća  MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o oštećenim pločama u Ulici 
Ivana Pavla II ,te predlaže da se dopis ponovo pošalje Rijeka prometu d.d., sa zamolbom da 
se ploče saniraju.  
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Predsjednice VMO, te je 
donijelo  jednoglasno odluku da se dopis ponovo pošalje Rijeka prometu d.d.  

 
AD 3.2. 
Predsjednica Vijeća  MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO o oštećenoj gornjoj stepenici 
u Studenskoj ulici, te predlaže da se dopis pošalje nadležnoj službi sa zamolbom da se 
stepenica sanira.   
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Predsjednice VMO, te je 
donijelo  jednoglasno odluku da se dopis pošalje nadležnoj službi. 

 
AD 3.3. 
Vijećnik MO, Siniša Maroević, obavijestio je Vijeće MO o problemu oborninskih voda u 
Prolazu Marije Krucifikse Kozulić koji nije riješen, te predlaže da se ponovo uputi dopis OGU 
za komunalni sustav, i da se navedeni problem riješi.   
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Člana Vijeća MO, te je 
donijelo  jednoglasno odluku da se dopis ponovo pošalje OGU za komunalni 
sustav. 

 
AD 3.4. 
Vijećnika MO, Igora Sušića, zanima da li će se vratiti tri stupića u Ulici Alessandra Manzonia 
prema ulazu u tržnicu Brajda, jer je primijećeno da se taj ulaz koristi za parkiranje vozila, te 
predlaže da se dopis uputi Rijeka plusu d.d.   
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Člana Vijeća MO, te je 
donijelo  jednoglasno odluku da se dopis pošalje Rijeka plusu d.d. 

 
AD 4.1.  
Vijeće MO Brajda-dolac raspravljalo je Danima MO Brajda-Dolac, te predlažu slijedeće: 
 

- Datum održavanja Dana MO Brajda-Dolac, od 04. do 05. listopada 2018. godine 
- Sportska natjecanja 04. listopada 2018. godine, obavijestiti koordinatore  

Željka Čopa – koordinatora za  turnir u briškuli i trešetu i Orlanda Buchenbergera, 
koordinatora za boće, te ugovoriti vrijeme odvijanje turnira 

-  Tura  po MO Brajda-Dolac, prijedlog Vijećnice MO, Ive Sušić, u suradnji sa Centrom 
za tehničku kulturu, a na temelju programa „Upoznajmo svoj grad da bismo ga više 
voljeli“ besplatna aktivnost. Prijedlog Vijeća je okupljanje i završetak kod prostorija  
MO Brajda-Dolac, početak okupljanja oko 17:00 sati, dana 05. listopada 2018. 
godine. 
Poslati e-mail CTK-u za suradnju sa Vijećem u svezi navedenog.   

- Završna svečanost, 05. listopada 2018. godine. 
Svečana sjednica i podjela medalje za sportaše, prijedlog Predsjednice VIjeća MO, 
Gordane Šopić, u 18:00 sati. 



Glazbeni nastup,  Predsjednica Vijeća predlaže grupu „Swing“ Rijeka, sa početkom 
od  18:30 do 21:30 sati.  

Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se Dani MO Brajda-
Dolac održe od  04. do 05. listopada 2018. godine. 

 O vremenu i datumu za sportske turnire, obilasku MO Brajda-Dolac, Svečanoj 
sjednici i glazbenom nastupu, Predsjednica Vijeća MO, Gordana Šopić, 
obavijestit će Vijeće MO naknadno, kada dobije odgovore, navedenih. 
 

 
AD 5.1. 
Vijećnika MO, Sinišu Maroevića, zanima zašto u MO nema besplatni Wi-Fi, te predlaže da se 
dopis uputi  nadležnoj službi. 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac suglasno je sa prijedlogom Člana Vijeća MO. 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  šest(6) stranica. 
 

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


