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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-14/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  17. 02. 2010 
                                    

 
  

 
  

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 
 

26 sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u ponedjeljak 15.02.2010 (ponedjeljak) s početkom u 
17,00 sati u prostorijama MO Brašćine-Pulac, Volčićev trg br.2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Josip Rupčić, predsjednik VMO 
- Ksenija Marojević Velčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Petar Dragičević, član VMO 
- Zlatko Vosilla,član VMO 
- Ivica Šćiran,član VMO 
- Ivana Prpić, tajnik MO 
 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
.  
Usvajanje zapisnika s 25. sjednice VMO Belveder 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
-  

DNEVNI RED 
1. Usvajanje prijedlog financijskog plana VMO za 2010. godinu 
2. Očitovanje na amandmane PGS vezano za osnivanje gradskih četvrti 
3. Informacija o mini busu linije 4A 
4. Razno 

 
  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Tajnica  vijećnicima obrazložila financijski plan za 2010. godinu koji se nadovezuje uz Program 
rada VMO za 2010. godinu 
 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno prihvatilo financijski plan za 2010. godinu 
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AD 2 
Predsjednik pročitao vijećnicima prijedlog na amandmane PGS 
 

Zaključak: 

 Vijeće Mjesnog odbora je na svojoj sjednici održanoj 17. veljače 2010. godine 
donijelo zajednički stav o navedenim  amandmanima: 
 Razvojem mjesne samouprave u Republici Hrvatskoj a posebno na području Grada Rijeke 
Vijeće MO smatra da je napravljen veliki napredak kroz organizaciju  ustroja mjesne samouprave. 
Pozitivno je to što su na cijelom području Grada Rijeka uspješno organizirana 33 Mjesna odbora. 
Nakon ustroja Mjesnih odbora veći broj MO na području grada je uspješno apsolvirao svoju ulogu 
te se u sadašnjoj situaciji kao za budućnost očekuje daljnja demokratizacija i razvoj mjesne 
samouprave tj.Mjesnih odbora. Primjećujemo da se u posljednje vrijeme ne ostvaruju novi mogući 
razvojni pravci u jačanju uloge Mjesnih odbora. Ostali smo na činjenici da Mjesni odbori izričito 
služe kao savjetodavno tijelo odnosno servis grañana prema gradskoj upravi. U tom dijelu se 
ne slažemo sa stanjem te tražimo jačanje uloge Mjesnih odbora ili drugog oblika organiziranja 
mjesne samouprave.   
 Smatramo da se uloga jačanja Mjesnog odbora može postići na način da se unutar 
Mjesnog odbora odlučuje o nekim segmentima koji se sad odlučuju u Odjelima gradske uprave 
npr.  

- radnom vremenu ugostiteljskih i trgovačkih objekata  
- namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Grada  
- prodaji i namjeni zemljišta u vlasništvu Grada  
- priredbama i drugim javnim manifestacijama na otvorenim javnim površinama 
- održavanju čistoće i zelenila na javnim površinama  
- postavljanju reklama, oglasnih panoa i sl. 
- sudjelovanje u otvaranju ponuda po natječajima za odabir izvoñača za male komunalne 

akcije 
Po mogućnosti Vijeću Mjesnog odbora odnosno predsjedniku Vijeća osigurati minimalne 
uvjete za  rad tj. ured. 

 
 Ukoliko bi se tijekom godine 2010. započelo sa realizacijom naših predloženih stavova 
Vijeće bi moglo podržati sadašnji ustroj tj. mjesne odbore kao organizirani oblik mjesne 
samouprave u protivnom će težiti nekom drugom obliku organizacije mjesne samouprave gdje će 
moći ostvariti svoje potrebe. 
 
 
AD 3 
Predsjednik upoznao vijećnike o održanom sastanku u Autotroleju koji je održan 01.02.2010. na 
temu mini –bus problematika prometovanja i produženje linije prema Ulici Kvarnerska (peticija u 
prijedlogu) Zaključak na sastanku je da se dostavi dopis Autotroleju sa konkretnim traženjima kako 
bi stručne službe Autotroleja mogle analizirati trasu u ulici Kvarnerskoj za prometovanje mini busa 
4A 
 

Zaključak: 
Tajnica će napisati dopis Autotroleju sa navedenim traženjima. 
 
 
Sjednica je završila  u  19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Ivana Prpić Josip Rupčić 
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