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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-10 
Rijeka,  29. 10 . 2020. 

 

  
  
  
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
S 15.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 

15. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 27. 10. 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 14. sjednice VMO Brašćine-Pulac 
�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 
 
 
DNEVNI RED 

 

1. Odgovor Rijekaprometa vezano za rasvjetu kod OŠ Belvedere 
2. Usvajanje Financijskog plana MO Brašćine-Pulac za 2021. godinu 
3. Informacija o problematici na terenu Mjesnog odbora Brašćine-Pulac 
4. Odluka o održavanju programa doček Svetog Nikole 
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Ad.1 
Predsjednik Vijeća gdin. Josip Rupčić je informirao vijećnike vezano za problematiku osvjetljenja 
pješačkog prijelaza u ulici Kozala kod kbr. 43, s odgovorom Rijekapromet I terenskim izvidom 
utvrđeno je da je zahtjev opravdan. Na predmetnom pješačkom prijelazu postoji stup na kojemu je 
ranije bila posebna svjetiljka upravo za taj pješački prijelaz. Pravilno osvjetljenje pješačkog prijelaza 
bilo bi da se isti osvijetli obostrano, međutim drugi stup nikada nije postavljen. Postoji mogućnost 
da se na postojećem konzolnom stupu sa svjetlećim znakom sa treptačima postavi svjetiljka s 
donje strane koja bi direktno osvjetljivala cijelu površinu pješačkog prijelaza. Problem je što bi zbog 
dodatne svjetiljke bilo potrebno povećati ukupnu visinu konzole, kako bi se dobilo slobodni profil od 
najmanje 4,5 m ispod najnižeg dijela znaka, odnosno svjetiljke. Drugim riječima, za dodavanje 
okomite rasvjete potrebno je izvesti modifikaciju odnosno produženje (povećanje visine) konzolnog 
nosača svjetlećeg znaka.   
Rijeka promet će izvesti sve pripremne radnje, no zbog nedostatka sredstava zahvat nije moguće 
provesti ove godine, pa opisani zahvat planiramo u dogovoru sa mjesnim odborom provesti 
početkom 2021. godine. 
Zaključak: Vijeće informaciju primilo na znanje  
 
Ad.2 
Predsjednik upoznao vijećnike s Programom rada za 2021. godinu i Financijskim planom za 2021. 
godine (u prilogu) 
 
Zaključak: Vijeće se jednoglasno prihvaća Program rada Vijeća za 2021. godinu i Financijski 
plan za 2021. godinu. 

 

Ad.3 

Tajnica upoznala vijećnike o situaciji na terenu, gdje je bilo prijava vezano za komunalni nered i 
komunalna oštećenja koje je ujedno poslikala i proslijedila nadležnima na rješavanje.  

Zaključak: Vijeće informaciju primilo na znanje 

Ad.4 

Predsjednik Vijeća gdin. Josip Rupčić upoznao vijećnike s daljnjim održavanjem prgrama za 2020. 
godinu te predlaže da se od dočeka Svetog Nikole bez obzira na epidemiološke mjere ne odustaje. 
Prijedlog je da se od sredstava iz programa namjenjena za predstavu prenamjene za kupnju poklon 
paketića. Podjela paketića bi bila na otvorenom prema mjestu stanovanja. Lokacije podjele paketića 
bi bila prema mjestu stanovanja i to na igralištu OŠ Belvedere u vremenu od 10 do 13 sati 
5.12.2020. godine i na zadnjoj autobusnoj stanici mini busa linije broj 4a za  6.12.2020. godine u 
vremenu od 10-13 sati. 

Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 

 
Sjednica je završila  u  18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
                Zapisnik sastavila 
                     tajnica  MO: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

                      Ivana Prpić                 Josip Rupčić 
  

  

  

 


