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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-14/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  15.12. 2015 

 

  
  
  
                                    

ZAPISNIK 
S 13.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 
13. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 3. prosinca 2015. (četvrtak) godine s početkom u 
17,00 sati  
 
Sjednici su bili nazočni:  
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO 
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenica predsjednika VMO 
3. Teo Božanić, član VMO 
4. Josip Ukalović, član VMO  
5. Marijana Grubišić,član VMO  
6. Ivana Prpić, tajnica MO 

 
 

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

 
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice VMO Belvedera 

�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

 

1. Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2015. godinu- Sveti Nikola 
2. Usvajanje financijskog plana za 2016. godinu 
3. Razno 

.  

 
 
Ad.1 
Zamjenica predsjednika je izvijestila vijećnike o potrebi donošenja Rebalansa financijskog plana za 
2015. godinu za program Sv.Nikola. Naime, financijskim planom za 2015. godinu za izvođača bila 
je predviđena stavka „ostale usluge“ koja se odnosi na ugovore sklopljene s udrugama, a za 
predstavu je odabran izvođač s kojim je sklopljen Ugovor o autorskom djelu koji se knjiži na stavku 
„osobne i intelektualne usluge“. Iznos sredstava nije mijenjan. 
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Zaključak: 
 

Vijeće MO Brašćine-Pulac jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana za 2015. 
godinu – program Sv. Nikola. 
 
 
Ad.2 
 
Zamjenica predsjednika je predložila donošenje Financijskog plana za 2016. godinu. 
Iznosi sredstva za aktivnosti nisu znatnije promijenjene u odnosu na 2015. godinu, promjene se 
uglavnom odnose na preraspodjelu unutar programa, a sveukupni iznos je 20.000 kn. 
Detaljan prikaz Financijskog plana nalazi se u prilogu Zapisnika. 
 

Vijeće MO Brašćine-Pulac jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2016. godinu. 
 
 
 

 
Ad 3. 
Zamjenica predsjednika gospođa Ksenija Velčić je upoznala vijećnike slijedećim prijedlozima: 

- uputiti zahtjev za izgradnjom novog dječjeg vrtića na području Mjesnog odbora, 
- uputiti zahtjev za iznalaženje mogućnosti da se na području Mjesnog odbora pronađe 

adekvatan prostor za potrebe rada Vijeća  Mjesnog odbora 
-  Zaključak:  

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge. 
 
 
 
 
Sjednica je završila  u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisnik sastavila 
tajnica  MO: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

Ivana Prpić Josip Rupčić 
  
 


