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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-14/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30. ožujak . 2016 

 

  
  
  
                                    

ZAPISNIK 
S 16.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 
16. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 30. ožujka 2016. (srijeda) 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 15. sjednice VMO Belvedera 

�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o radovima na terenu 
2. Zahtjevi građana 
3. Razno 

 
 

 

Ad.1 
Predsjednik Vijeća upoznao prisutne o radovima na području Mjesnog odbora, te na području 
Pulca je došlo do preregulacije prometa, odnosno iz smjera Steljane je Ulica jednosmjerna a izlaz 
je prema Svetoj Katarini. 
Mini bus nije još krenuo prema Pulcu , tako da isti prometuje samo prema Svetoj Katarini 
Ujedno obavještava vijećnike da će od 1. travnja do 15. travnja se prikupljati prijedloge prioriteta za 
2017. godinu. 
Također upoznaje vijećnike da prioriteti za 2015. godinu nisu još realizirani. 
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Zaključak: 
Vijeće prihvatilo informaciju 
 
Ad.2 
Predsjednik upoznaje vijećnike s primjedbama građana – roditelja OŠ Belvedere na igralište gdje 
se je pojavio još veći broj hupsera koje je potrebno što prije sanirati, odnosno igralište vratiti u 
funkciju. Napominje da može doći prilikom trčanja i igranja do ozljeđivanja djece. 
Igralište je Vijeće  iz prioriteta za 2010. saniralo odnosno presvuklo , i nakon godinu dana su se 
pojavili hupseri koji su se sanirali iz osiguranja, ali isti problem se nastavlja i samo se javlja sve 
veći broj. Predsjednik predlaže da se proslijedi OGU za komunalni sustav da se isti sanira i vrati u 
normalnu funkciju. 
 
Zaključak: 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 
 
Ad.3 
 
Vijećnik Teo Božanić pod točkom razno predlaže ako je moguće postavljanje stola za stolni tenis 
na dječje igralište Lukovići, te se zadužuje tajnica da isti prijedlog dogovori s gospođom Bagić 
Lucijom. 
 
 
 

Vijeće MO Brašćine-Pulac jednoglasno prihvaća zahtjev. 
 
 
 
 

 
 
 
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 
  
 


