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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-14/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  31. svibnja. 2016 

 

  
  
  
                                    

ZAPISNIK 
S 18.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 
18. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 30. svibnja 2016. (ponedjeljak) godine s početkom u 
16,00 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: 

Gosti sjednice: predstavnici dječjeg vrtića Maestral: Irena Vladić, Linda Frković Lenac i Dario 
Čvorak 
predstavnik – voditelj radova na kanalizaciji Pulac-Haris Grabovac 
 

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Belvedera 

�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor o organiziranju Parkić party po programu MO za 2016. 
2. Zahtjevi građana 
3. Radovi na terenu 

nadopuna dnevnog reda: suradnja s dječjim vrtićom Maestral 
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Ad.1 
Predsjednik upoznao vijećnike s gostima sjednice te predložio da se pod prvu točku 
dnevnog reda uvrsti suradnja Vijeća s dječjim vrtićom Maestral. Gospodin Dario Čvorak je 
detaljno upoznao Vijeće s problematikom dječjeg vrtića (neograđeno dvorište, devastirane 
sprave te pomanjkanje istih) te predložio ako je moguće da Mjesni odbor svojim 
doprinosom učestvuje.. 
Zaključak: Dogovoreno je da predstavnici Mjesnog odbora zakažu sastanak u 
dječjem vrtiću i da se pokuša pomoći, bilo kroz prioritete ili programe Vijeća Mjesnog 
odbora 
 
 
 

 
Ad.2 
Druga točka dnevnog reda je promijenjena zbog prisustva gosta gospodina Harisa Grabovca – 
nadzorni pri izvođenju radova na kanalizacijskoj mreži na Pulcu. 
Na upite zamjenice predsjednika gospođe Ksenije Veličić vezano za problematiku izvođenja radova 
na Pulcu te je gospodin gdin. Grabovac upoznao vijećnike da : 
 drugi sloj asfalta u Lukovićima ide drugi tjedan 
 - priprema se za asfaltiranje Pulca prema JGL-u za dva tjedna  
-da će svi radovi na Pulcu biti završeni do 30.6. 
Gđa. Velčić također predlaže da se pošalje  

-   zahtjev VIK-u za asfaltiranje spojne ceste na Pulcu uz obrazloženje (od dionica kod 
kućnog broja Pulac 78 prema cesti kod kućnog broja Pulac 45), taj dio je pokriven samo 
pijeskom, pa se se nasipni materijal osipava na prometnicu i tako dovodi sve sudionike 
premeta u opasnost. Već je bilo slučajeva proklizavanja automobila, i padova pješaka iz 
navedenog razloga. 

- poziv  VIK-u da nas detaljno informiraju o svim detaljima i troškovima priključenja, 
rokovima, sankcijama i slično.  

 
 
Zaključak: 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge 
 
Ad.3 
Predsjednik vijeća predlaže da se Parkić party koji se održava u dječjem parkiću u Lukovićima 
odgodi za početak školske godine - zbog radova na prometnici u Lukovićima 
 
 
Zaključak: 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog. 
 
Ad.4 
Predsjednik upoznao vijećnike sa zahtjevima građana i to: 

- zahtjev stanara Ulice Oktavijana Valića 63 za sanaciju ceste. Tajnica obavijestila vijećnike 
da je s predstavnikom Rijekaprometa bila na terenu  te uvidom gospodin Kurelić je rekao 
da ovdje se mora napraviti upojni bunar i rešetke kako bi voda prolazila jer da se i asfaltira 
navedeni dio ne bi se riješio problem lokava vode. 
 

      Prijedlog je da se razlikom sredstava i 2016. godine stavi u prijedlog za sanaciju iste. 
- zamolba MRK Kozala za davanje suglasnosti bojenja zida kod dvorane Diko Lukarić 

Vijeće smatra da nije u navedenoj nadležnosti te smatra da MRK svoj zahtjev 
proslijedi Odjelu za komunalni sustav. 

 
 
Ad.5 
Zamjenica predsjednika gđa. Ksenija Velčić upoznala vijećnike slijedećim: 

- obaviješteni smo od strane Urbanizma, da se na dijelu područja Barutane gradi Hotel za 
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pse. Zamolili smo investitore da kontaktiraju susjede Matak, zbog dogovora oko svega,oko 
moguće buke i slično.  

- Na cijelom području MO se počelo sa odrađivanjem prioriteta iz 2015. godine.  
 

-  Asfaltiranje O. Valića: Grad je odgovorio da će se zamjena "kocke" asfaltom odrađivati u 
fazama, te je Vijeće isto stavilo u prijedloge prioriteta za 2017. godinu . 

 

 
 

 
Sjednica je završila  u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisnik sastavila 
tajnica  MO: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

Ivana Prpić Josip Rupčić 
  
 


