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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-14/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,   22. 05.  2012 
                                    
 
 

 
ZAPISNIK 

S 20.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 
 

20  sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u utorak, 28. 05. 2012 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. Valić Franjo,član VMO 
5. Ivana Prpić, tajnik MO 
 

Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni:  
 
6. Jordan Ante, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMOBrašćine-Pulac 

� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Prijave za organiziraju akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2012.   
2. Razno – zahtjevi grañana 

- podhodnik Kozala- Lukovići 
- postavljanje ograde Kvarnerska br.10 
- obavijest o radovima na području MO 
- traženje suglasnosti gospodina Roberta Vatta 

 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
Ad1. 
Predsjednik upoznao vijećnike sa prijavljenim grañanima za izbor najljepše okućnice i balkona. 
Ukupno ih je prijavljeno 12. 
Slikanje je u tijeku te je dao prijedlog da u komisiji za izbor za prve tri nagrade prepuste vijećniku 
Valić Franji, Jadranka Rajačić i tajnici  
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 

Ad2. 
.  

Predsjednik upoznao vijećnike sa slijedećim radovima na terenu: 
- Ulica Oktavijana Valića završena od strane VIK-a , meñutim u više navrata je 

intervenirano HEP-u da uklone drvene stupove ali do danas nije ništa učinjeno.  
 

- Takoñer je upoznao vijećnike sa izvoñenje radova od strane Rijekaprometa na 
asfaltiranju spoja Pulac-Katarina i na proširenju ceste koja će se početi uskoro  izvoditi 
 

 
- upoznao je vijećnike sa problematikom završetka radova odnosno postavljanja rubnjaka 

u Ulici Lukovići kod k.br.25A, uz napomenu da je isti još iz lanjskih prioriteta ali zbog 
deponiranja grañevinskog materijala rubnjaci se nisu mogli postaviti dok se materijal ne 
ukloni, naime takoñer je napomenuo da je potrebno provjeriti dali put netko koristi kako bi 
se i do kud rubnjaci mogli postaviti. 

 
- Predsjednik je pročitao prijedlog komunalnog redara  da se u Ulici Kvarnerska kod 

kućnog broja 10 postavi zaštitna ograda zbog velikog deponiranja od strane grañana i 
nepoznatih tvrtki koji bacaju razni otpad. 
 

 
Vijeće jednoglasno prihvaća da se prijedlog za postavljanjem zaštitne ograde 
proslijedi Odjelu za komunalni sustav 

 
 

- Zamjenica predsjednika gña. Ksenija Velčić upoznala vijećnike sa zahtjevom gospodina 
Roberta Vatte da mu se izda suglasnost za provoñenje vježbi iz civilne zaštite i spašavanja, 
alpinizma, slobodnog spuštanja, speleologije te prve pomoći. 

- Vijeće Mjesnog odbora Brašćine-Pulac donijelo je odluku da se daje suglasnost gospodinu 
Robertu Vatta , volonteru MO Brašćine-Pulac te ista  stupa na snagu današnjeg dana i 
vrijedi do 30. rujna 2012. godine. 

            Uvjeti suglasnosti su:očuvanje prirode i okoliša, kulturno-povijesne baštine, utvrda,dobra    
suradnja sa mještanima i poštivanje slobodnog kretanja grañana. 

 
 

 
 
Sjednica je završila  u  18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
 

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

Ivana Prpić Josip Rupčić 
 
 

 

 


