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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-14/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-1 
Rijeka,   05. 07. 2010 
                                    

 
  

 
  

 
ZAPISNIK 

S 1.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 
 

1  sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u ponedjeljak 05. 07. 2010 s početkom u 19,00 sati  
 

Sjednici su bili nazočni: 
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO 
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenik predsjednika VMO 
3. Teo Božanić, član VMO 
4. Valić Franjo,član VMO 
5. Jordan Ante,član VMO- odsutan (telefon se opravdao) 
6. Ivana Prpić, tajnik MO 
 

Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
.  

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora i Poslovnika Mjesnog odbora 
2. Imenovanje ovlaštene osobe za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog 

odbora 
3. Razno – tekuća problematika  

 
  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad.1 
Predsjednik Vijeća gdin. Josip Rupčić je pozdravnim govorom otvorio svoju prvu radnu sjednicu te 
upoznao vijećnike sa Pravilima i Poslovnikom rada Vijeća Mjesnog odbora, te Pravilnikom o 
nagrañivanju, a materijale su dobili na konstituirajućoj sjednici te dao iste na raspravu (nije bilo 
nadopuna niti primjedbi) te pozvao članove da glasaju o prihvaćanju istog. 
 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno usvaja Pravila Mjesnog odbora, Poslovnik MO i Pravila o nagrañivanju 
MO 
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Ad.2 
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 gospoña 
Ksenija Marojević Velčić 
 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge. 
 
Ad.3 
1. Novoizabrani član vijeća Franjo Valić je postavio pitanje za izgradnju novog prostora Mjesnog 
odbora 
Predsjednik  je upoznao vijećnike da je vijeće u prošlom sazivu već podnijelo inicijativu 
kroz UPU Brašćine-Pulac da se osigura prostor za društvenu namjenu odnosno za zgradu 
novog Mjesnog odbora i ostale sadržaje od društvenog interesa. Novi prostor namijenjen za 
izgradnju društvenog doma bi se nalazio na području Pulca. Isto tako predlaže na ovoj 
sjednici da vijećnici podrže prijedlog da se Gradu Rijeci uputi dopis u kojem VMO traži da 
se u planove izgradnje kapitalnih objekata u Gradu Rijeci u narednom periodu uvrsti 
izgradnja novog Mjesnog odbora 
Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog predsjednika.  

 
.  
2.  
Predsjednik informirao vijećnike realizaciji projekata iz prioriteta MO . 
3.  
Predsjednik je upoznao vijećnike da će se na području MO do kraja godine ili najkasnije 
početkom iduće godine započeti sa izgradnjom nove mreže kanalizacije, vode, plina i ostale 
infrastrukture. Predsjednik će u suradnji sa VIK-om na vrijeme upoznati grañane MO  u 
kojim područjima će se radovi odvijati. Radovi će se financirati iz projekata razvoja 
kanalizacijske i vodovodne mreže na rubnim dijelovima  grada (kreditnim zaduženjima)   

4.  
Na prijedlog vijećnika Valić Franje da se traži ocrtavanje pješačkog prijelaza kod Vinasa 
(Kozala kod kućnog broja 87) 
 

Predsjednik je odgovorio da smo u više navrata tražili od ŽUC da se ocrta istikod autobusne 
stanice meñutim ŽUC je uvjek odgovarao da ne postoje tehnički uvjeti za postavljanje istog 
Predsjednik je takoñer obavijestio vijeće da su grañani iz Vinogradske ulice i Ulice Kozala 
tražili ocrtavqanje pješačkog prijelaza kod kućnog broja 60A prema autobusnoj stanici. 
Takoñer su nam odbili zahtijeve meñutimVijeće će ponovo zatražiti da se isti naprave 
 
 
 
 
Sjednica je završila  u  21,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

Ivana Prpić Josip Rupčić 
 
 
 

 

 
 
 


