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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR BRAŠĆINE-PULAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
026-02/14-14/7
URBROJ: 2170/01-09-10-14-2
Rijeka,
25 . 11. 2014

ZAPISNIK
S 1. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
1. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana
početkom u 17,10 sati

24. studenog 2014.(ponedjeljak) godine ,s

Sjednici su bili nazočni:
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenica predsjednika VMO
3. Teo Božanić, član VMO
4. Josip Ukalović
5. Marijana Grubišić,član VMO
6. Ivana Prpić, tajnica MO

Sjednici nisu bili nazočni:
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora,
2. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Brašćine-Pulac,
3. Usvajanje pravila Mjesnog odbora Brašćine-Pulac,
4. Usvajanje pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju
mjesnoga odbora
5. Dopuna Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu
6. Prijedlog programa rada za 2015. godinu
7. Razno
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Ad.1
Predsjednik upoznao vijećnike sa dopisom od Odjela za samoupravu i upravu a vezano za popis
ovlaštenih za raspolaganje sredstava na žiro-računu mjesnog odbora, te potpisivanje financijske
dokumentacije te je napomenuo da pored predsjednika kao ovlaštene osobe potrebno je
imenovati još jednu osobu kao zamjenu te predložila da to bude zamjenica predsjednika gospođa
Ksenija Marojević Velčić

Ad.2
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o drugoj točki dnevnog reda, usvajanje Poslovnika Vijeća
Mjesnog odbora Brašćine-Pulac,
Odluka:
• jednoglasno se usvaja Poslovnik o radu VMO
Ad.3
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o usvajanju Pravila o radu MO Brašćine-Pulac.
Odluka:
• S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Pravila o radu MO
Brašćine-Pulac, Vijeće MO jednoglasno ga je usvojilo.
Ad.4
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o usvajanju Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih
osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora
.
Odluka:
• S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi , Vijeće MO jednoglasno ga je
usvojilo.
Ad.5
Predsjednik predlaže s obzirom da se je sjednica morala prekinuti zbog vremena održavanja
konstituiranje MO Belveder, da se ista nastavi 03.12.2014. godine sa početkom u 15,00 sati sa
nastavkom točke dnevnog reda br.5,6, i 7 i da se na sjednicu pozove predstavnik Rijekaprometa,
gospodina Lea Kurelića.
Sjednica je završila u 18 ,00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu
samoupravu:
Ivana Prpić

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac
Josip Rupčić
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