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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,  24. 2 . 2020 

 

  
  
  
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
S 12.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 

12. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 26. 2. 2020. (srijeda) godine s početkom u 16,00 sati  
 

Sjednici su bili nazočni:  
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO 
2. Ivica Vukić, zamjenik predsjednika VMO 
3. Zlatko Vosilla, član VMO 
4. Josip Ukalović, član VMO  
5. Valić Franjo,  član VMO 
6. Ivana Prpić, tajnica MO 

 
 
Gost sjednice: 
 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Brašćine-Pulac 
�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 
 
 
DNEVNI RED 

 

1.  Informacija o radovima na terenu po prioritetima za 2019. godinu 
2. Informacija s sastanka s predstavnicima dječjeg vrtića Belveder 
3. Izvještaj o održanom Memorijalnom turniru Zvonimir Škerl 
4. Razno 
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Ad.1 
 
Predsjednik upoznao vijećnike s izvršenim radovima iz prioriteta za 2019. godinu te je napomenuo 
da se još s 2020. Nije niti krenulo u realizaciju. 
Također upoznaje vijećnike s pristiglim mailom od Rijekaprometa vezano za očitovanje prijedloga 
za varijante rješenja povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod OŠ Belvedere sa 
procjenom troška te predlaže da se uvrsti slijedeća varijanta: 

3. Usporivači prometa - izgradnja umjetnih izbočina od asfalta 
Podrazumijeva izgradnju 4 usporivača prometa u obliku umjetnih izbočina (krnjih piramida) od 
asfalta koji bi se postavili na svim prometnim trakovima prije pješačkog prijelaza. Usporivači bi bili 
sljedećih dimenzija: širina cca. 170 cm; visina 7 cm; dužina najmanje 200-300 cm.  
Treba napomenuti da bi ovi usporivači bili bitno većih dimenzija odnosno bitno duži od kratkih 
usporivača koji su nedavno postavljeni na cestama sa prometom manjeg intenziteta na području 
Zameta (širine 160 cm, visine 7 cm i dužine 60 cm), te bi omogućavali da velika vozila – autobusi i 
kamioni mogu preći preko njih sa minimalnim nagazom i vibracijama, dok ih ostala vozila (dostavna 
kombi i pick-up vozila te osobna vozila) ne bi mogla preći bez da obavezno bitno uspore, odnosno 
smanje brzinu.  
Grubo procijenjeni trošak ovog zahvata je 50.000,00 kn sa PDV-om.  
Bitne prednosti ovog rješenja su neupitna učinkovitost te niska cijena u odnosu na cijenu zahvata 
semaforizacije, kao i niski troškovi održavanja.  
Nedostatak ovog rješenja je usporavanje ukupnog prometa, te činjenica da usporivači obavezno 
oštećuju vozila koja na njih nalete prevelikom brzinom.  
 
Također predlaže da se uputi dopis Rijekaprometu  što hitnije krene u realizaciju dodatnog 
osvjetljavanja pješačkog prijelaza kod OŠ Belveder 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog. 
 
 
Ad.2 
Predsjednik upoznao vijećnike s održanim sastankom u dječjem vrtiću Maestral na traženje 
predstavnika vrtića, a vezano za pomoć i sudjelovanju Vijeća Mjesnog odbora da se izgradi 
mrežasta željezna ograda (u vidu garaže) za spremanje kombija kojeg su nedavno kupili novog te 
se boje vandalizma koji se prije par mjeseci dogodio. 
Budući da je Vijeće za stavku 4.18 semaforizacija pješačkog prijelaza u blizini OŠ Belvedere 
izdvojilo ukupno160.000,00 kn predsjednik predlaže da se razlika sredstava prenamjene za izradu 
zaštitne ograde te će nakon realizacije prioriteta uputiti dopis Odjelu za komunalni sustav za 
prenamjenu razlike sredstava u iznosu od 110.000,00 kn                                                                                                                                     
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 

Ad.3 

Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike i Izvještajem o održanom Memorijalnog turnira Zvonimir 
Škerl koji se održao 18. i 19. siječnja 2020. godine 

Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća Izvještaj o održanom Memorijalnom turniru Zvonimir 
Škerl 

 

Ad.4 

A/Vijećnik postavlja pitanje kada će se završiti uređenje zida u Ulici Kozala u blizini dvorane Dinko 
Lukarić, te predlaže da se pošalje upit Rijekapromet gospodinu Leu Kurilić. 
 
B/ Predsjednik predlaže da se uputi dopis komunalnom redaru a vezano za uklanjanje šikare  na 
ulazu u dječje igralište u Lukovićima s obje strane  
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C/ Predsjednik predlaže da se uputi dopis Odjelu za školstvo za hitnu sanaciju igrališta (hupsera) 
kod OŠ Belvedere, kako ne bi došlo do neželjenih posljedica za djecu. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 

 
Sjednica je završila  u  18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (tri) stranice. 
 
                Zapisnik sastavila 
                     tajnica  MO: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

                      Ivana Prpić Josip Rupčić 
  

 

 

  

 


