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ZAPISNIK 
SA 50. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 

 
 

 
50. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je 03. listopada  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 49. sjednice: 

 Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila Predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Tržnica Brajda - Buvljak 
2. Primljeni/poslani dopisi 
3. Tekuća komunalna problematika  

         4.   Razno  
 
         

          
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1.1.   
Vijeće MO Brajda-Dolac  raspravljalo je o tekstu članka, koji je izdan u Novom listu dana 26. 

rujna 2018. godine pod nazivom, "Nova lokacija nakon Preluka i neuspjeh na Kontu:               

Buvljak svake nedjelje na tržnici „Brajda“, te  nakon rasprave donosi jednoglasno: 

Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac demantira tekst članka “Nova lokacija nakon Preluka i 
neuspjeh na Kontu: Buvljak svake nedjelje na tržnici „Brajda“, objavljenog 26. 
rujna 2018. godine u Novom listu. 

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije podržalo inicijativu Odjela za komunalni sustav o 
novoj lokaciji „Buvljak“ na tržnici „Brajda“ i demanti će biti objavljeni u Novom 
listu. 

 Poslati dopis Vijeća MO Brajda-Dolac u Novi list. 
 
AD 2.1. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail gđe. Marine Tomaček, od 20.rujna 2018. 
godine,  u svezi predmeta: Prostorni plan. 
Tajnica MO Brajda-Dolac obavijestila je Vijeće MO da je istog dana navedeni e-mail 
proslijedila Odjelu za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest Tajnice MO. 
 
AD 2.2. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail gđe. Ljiljane Hlača, od 20.rujna 2018. 
godine,  u svezi predmeta: Promet Ciottina ulica. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Brajda-Dolac jednoglasno je donijelo odluku da se dopis pošalje 
nadležnoj službi, na razmatranje. 

 
AD 2.3. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g.Roberta Maršanića iz Rijeka prometa 
d.d., od 26. rujna 2018. godine, u svezi predmeta: zamolba za postavljanje tri pomična 
stupića na lokaciji zapadnog djela tržnice Brajda. 
Zaključak:    

 Vijeće MO Brajda-Dolac  nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 
 
AD 2.4. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail:etem67@gmail.com, od 26. rujna 2018. 
godine, u svezi predmeta: Rijeka hr „Buvljak na Brajdi“ 
Predsjednica Vijeća MO, Gordana Šopić, obavijestila je Vijeće MO da je isti proslijeđen OGU 
za komunalni sustav, pročelnici Ireni Miličević.  
Vijeće MO nakon rasprave jednoglasno donosi: 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis pošalje na 
navedeni e-mail, sa slijedećim tekstom:  
Vijeće MO Brajda-Dolac nije podržalo inicijativu Odjela za komunalni sustav o 
novoj lokaciji „Buvljak“ na tržnici „Brajda“ i demanti će biti objavljeni u Novom 
listu. 

 
AD 2.5. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail OGU za komunalni sustav, od 26. rujna 
2018. godine, očitovanje suvlasniku na adresi Brajda 10, u svezi predmeta: Buvljak na adresi 
Brajda 10. 
Zaključak:  

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



AD 2.6. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail:zavod.rijeka@zzz.hr, od 27. rujna 2018. 
godine, u svezi predmeta: Prigovor o odluci Gradskog vijeća grada Rijeke u svezi „buvljak“ 
na Brajdi. 
Predsjednica Vijeća MO, Gordana Šopić, obavijestila je Vijeće MO da je isti proslijeđen OGU 
za komunalni sustav, pročelnici Ireni Miličević.  
Vijeće MO nakon rasprave jednoglasno donosi: 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se e-mail/dopis 
pošalje  Gradskom vijeću Grada Rijeke, na razmatranje,  sa slijedećim tekstom: 

     Vijeće MO Brajda-Dolac nije podržalo inicijativu Odjela za komunalni sustav, o 

     novoj lokaciji „Buvljak“ na  tržnici „Brajda“  i demanti će biti objavljeni u 

     Novom listu.  

     Vijeće moli očitovanje za navedeni e-mail. 

 Dopis uputiti  i na e-mail zavod.rijeka@zzz.hr. 

 
AD 2.7. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g.Roberta Maršanića, iz Rijeka prometa 
d.d., od 28. rujana 2018. godine,  u svezi predmeta: prijedlog VMO – lokacija za parkiralište u 
Ul. Hauszmanov trg br.1. 
Zaključak:  

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

 Odgovor proslijediti g. Ivi Zriliću. 
AD 2.8. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail g.Željka Smojvera, iz Rijeka plus d.o.o., 
od 28. rujana 2018. godine,  u svezi predmeta: zeleni kontejner za prešanje na tržnici Brajda 
-prigovor. 
Zaključak:  

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

 Odgovor proslijediti gđi.Romani Velić. 
AD 2.9. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail gđe.prof.dr.sc.Ane Alebić-Juretić, od 01. 
listopada 2018. godine, u svezi predmeta: Buvljak na Brajdi. 
Vijeće MO nakon rasprave jednoglasno donosi: 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis pošalje na  
e-mail prof.dr.sc.Ane Alebić-Juretić, sa slijedećim tekstom:  
Vijeće MO Brajda-Dolac nije podržalo inicijativu Odjela za komunalni sustav o 
novoj lokaciji „Buvljak“ na tržnici „Brajda“ i demanti će biti objavljeni u Novom 
listu. 

 
AD 2.10. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje e-mail gđe.Romine Velić, od 01. listopada 2018. 
godine, u svezi predmeta: buvljak Brajda. 
Vijeće MO nakon rasprave jednoglasno donosi: 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis pošalje na  
e-mail gđe. Romine Velić, sa slijedećim tekstom:  
Vijeće MO Brajda-Dolac nije podržalo inicijativu Odjela za komunalni sustav o 
novoj lokaciji „Buvljak“ na tržnici „Brajda“ i demanti će biti objavljeni u Novom 
listu. 

 
AD 2.11. 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje, slijedeće poslane dopise: 

mailto:zavod.rijeka@zzz.hr


 e-mail Ivo Zrilić, Predmet: Hauszmanov trg. 

 e-mail OGU za komunalni sustav, pročelnici Ireni MIličević, Predmet: zamolba za 
postavljanje tri stupića na lokaciji zapadnog dijela tržnice Brajda. 

 e-mail OGU za komunalni sustav, pročelnici Ireni MIličević, Predmet: stupići u 
Ul.Fiorello la Guardie. 

 e-mail OGU za komunalni sustav, pročelnici Ireni MIličević, Predmet: oborinske vode 
u  Ul. Prolaz Marije Krucifikse i Ul. Ivana Pavla II i betonske ploče u Ul. Ivana Pavla 
II. 

 e-mail OGU za komunalni sustav, pročelnici Ireni MIličević, Predmet:  betonske ploče 
u Ul. Ivana Pavla II. 

 OGU za komunalni sustav, Predmet: Park Eugena Čulinovića – korištenje javne 
površine, zamolba. 

 Rijeka promet d.d., Predmet: povećanje parkiralište – prijedlog Vijeća MO Brajda-
Dolac – komunalni prioritet za 2019. godinu. 

 OGU za komunalni sustav, Predmet: zeleni kontejner za prešanje na tržnici Brajda- 
prigovor.  

 OGU za komunalni sustav, Predmet: zamolba za dostavu troškovnika  

 e-mail MUP – g.Čokara Vlado, Premet: Prijava javnog okupljanja – Dani MO Brajda-
Dolac. 

AD 3.1.  
Vijećnika MO Brajda-Dolac, Igora Sušića, zanima kada će se ukloniti željezna konstrukcija 

obrasla zelenilom, ispred Ul. Krešimirova 10. 

 Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac donijelo je jednoglasno odluku da se dopis uputi OGU 
za komunalni sustav.   

AD 3.2. 
Vijećnik MO Brajda-Dolac, Igor Sušić obavijestio je Vijeće MO o slijedećem: 

Povodom čestih upita građana u Ul. Blaža Polića, za parkirana vozila sa slijedećim 

registarskim tablicama: RI-6417-d i RI-6387-D, da li ta ista vozila imaju pravo cjelodnevnog 

parkiranja, u navedenoj ulici, predlaže Vijeću da se dopis uputi Odjelu za komunalni sustav, 

pročelnici Ireni Miličević i ravnatelju Direkcije za prometno redarstvo, Robertu Mišanu. 

 Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje navedeno i suglasno je sa 
prijedlogom Vijećnika MO. 

AD 4.1.  
Vijeće MO Brajda-dolac primilo je na znanje e-mail/odgovor u svezi zamolbe za besplatnu 
WI-Fi mrežu, u MO Brajda-Dolac. Nakon rasprave donosi slijedeći: 
Zaključak:  

 Vijeće MO Brajda-Dolac nije zadovoljno odgovorom da nema besplatne Wi-Fi 
mreže u MO Brajda-Dolac, te moli za odgovor smiju li Vijećnici MO Brajda-
Dolac tijekom održavanja sjednice pristupiti besplatnoj Wi-Fi mreži, kako bi 
mogli pristupiti materijalima, koji su im dostavljeni na e-mail adresama. 

 Dopis uputiti Direkciji za mjesnu samoupravu, ravnateljici Dragici Fadljević. 
 
 
Sjednica je završila u 20 h. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri(4) stranica. 
 

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


