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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-8 
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ZAPISNIK 
S 14.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 

14. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 28. 9. 2020. (ponedjeljak) 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. Valić Franjo,  član VMO 
5. Ivana Prpić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu nazočni: 
6. Josip Ukalović, član VMO  
 
Gost sjednice: 
 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Brašćine-Pulac 
�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 
 
 
DNEVNI RED 

 

1. Informacija o malim komunalnim prioritetima za 2021 i 2020 godinu 
2. Informacija o korištenju dječjeg parkića u Lukovićima 
3. Zahtjevi građana i primjedba i prijedlog izmjene UPU Lukovići - Brašćine 
4. Problematika prometovanja u Ulici Drenovski put 
5. Razno 
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Ad.1 
Predsjednik Vijeća gdin. Josip Rupčić je upoznao vijećnike o održanom sastanku  s 
gradonačelnikom gdin. Vojkom Obersnel a vezano za novo nastalu situaciju, te prijedlogom da se 
prioriteti malih komunalnih akcija za 2021 godinu će se realizirati sljedeću 2022 godinu, a prioriteti 
iz 2020. godine će se rješavati tijekom 2021. godinu. 
Zaključak: Vijeće informaciju primilo na znanje s nezadovoljstvom 
 
Ad.2 
Predsjednik upoznao vijećnike s nastalom situacijom korištenja dječjeg parkića u Lukovićima, gdje 
su pojedini građani u svrhu korištenja istog za rođendanske proslave zabranili dolazak djece bez 
pozivnice, te smatra da navedeni čin nije u redu i na upite koji su upućeni kod tajnice o korištenju 
dječjeg parkića je da isti mogu koristiti sva djeca bez obzira dali se održava neka proslava  odnosno 
dječji rođendan te da to nije privatni parkić nego javni. 
Zaključak: Vijeće se jednoglasno prihvaća informaciju 

 

Ad.3 
Predsjednik upoznao vijećnike s još jednim prijedlogom za izmjenu UPU Lukovići-Brašćine koje je 
dostavio gdin. Scrobogna Felice, a vezano za izmjenu položaja, odnosno širine koridora prometnice 
te predlaže da se s ostalim dosadašnjim prijedlozima dogovori zajednički sastanak s Odjelom za 
urbanizam i ekologiju i zemljišno gospodarenje, s gospodinom Škuncom Srđanom. 

Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 

 

Ad.4 

Predsjednik je upoznao vijećnike s upitom građana vezano za prometovanje kroz Ulicu Drenovski 
put, te kako će ogorčeni građani ako se ništa ne poduzme sami postaviti zabranu prometovanje 
svaki dan u vrijeme kada djeca idu u školu, zbog prebrze vožnje kroz navedenu Ulicu. Naime veliki 
priliv automobila dolazi s Drenove gdje vozači skraćuju put i velikom brzinom ugrožavaju djecu koja 
jednim dijelom nemaju nogostupa te su životno ugroženi. 
U međuvremenu je Rijekapromet dostavio elaborat o ispitivanju mogućnosti preregulacije prometa 
u dijelu Ulice Drenovski put do spoja s Kvarnerskom Ulicom, gdje predsjednik predlaže da se isti 
prouči i na sljedećoj sjednici donesu konkretni prijedlozi 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 

Ad.5. 
A/ Predsjednik upoznaje Vijeće s problematikom osvjetljavanja kolnika i nogostupa kod OŠ 
Belvedere, odnosno na samom pješačkom prijelazu se nalazi javni rasvjetni stup koji nije u funkciji, 
te smatra da se hitno pošalje dopis Rijekaprometu da se postavi nova lampa ili osposobi već 
postavljeni javni stup te smatra da je sramotno da je baš kod škole potpuni mrak  

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 
  

  

  

 


