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ZAPISNIK 

S 33.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 
 

 33.  sjednica VMO Brašćine-Pulac održana  19. rujna 2013.(četvrtak) 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. Valić Franjo,član VMO 
5. Ivana Prpić, tajnik MO 
 

 

Sjednici nisu bili nazočni:  
 
6. Jordan Ante, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice VMO Brašćine-Pulac 
� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Dogovor vezan za otvaranje dječjeg igrališta u Lukovićima 
2. Dogovor za termin obilježavanja Dana Mjesnog odbora 
3. Izvještaj sa terena o održavanju radova u Ulici Drenovski 

put i Internacionalnih brigada  
4. Razno 

- dopuna komunalnih prioriteta za 2014. godinu  
-Izrada Programa rada Vijeća MO za 2014. god. 
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
Ad.1 
  Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa završenim radovima na dječjem igralištu u Lukovićima, 
te predložio da se obilježi sa malim otvaranjem zajednički sa grañanima Lukovića i susjednih ulica, 
te predlaže da se isti obilježi 17. rujna 2013. godine (u sklopu obilježavanja Dana  MO. 
Takoñer predlaže da se u prijedlog prioriteta za 2014. god nadopune sa prijedlogom  postavljanja 
sprava za vježbanje budući da još ima praznog prostora kako bi park bio potpuniji i osmišljeniji 
 

Vijeće sa zadovoljstvom prihvatilo prijedloge 
 
 

 
Ad.2 
.. Predsjednik upoznao vijećnike sa obilježavanjem Dana MO te potrebne aktivnosti i pripreme koje 
je potrebno održati.  
Prijedlog obilježavanja je slijedeće: 
12. listopada 2013 održavanje malonogometnog turnira 
14. listopada   predavanje Lesingera vezano za ljekovito bilje 
15. listopada otvaranje dječjeg igrališta Lukovići 
16. listopada  mjerenje šećera i tlaka na Pulcu 
16. listopada boćanje na boćalištu Pulac 
18. listopada završni svečani dio sa podjelom priznanja za okućnice  
Za organizaciju boćanja i malonogometnog turnira zaduženi Teo Božanić i Ante Jordan 
Za završni dio i predavanje zadužen Predsjednik VMO Josip Rupčić 
Za okućnice zadužena vijećnica Ksenija Velčić i tajnica MO Ivana Prpić 
 
Zaključeno je da se za 10-tak dana opet sastanemo i vidimo šta je učinjeno. 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 
Ad.3 
Predsjednik upoznao vijećnike sa izvoñenjem radova na terenu i to: 
Radovi od strane VIK-a u ulici Drenovski put i Internaicionalnih brigada te izrazio nezadovoljstvo s 
obzirom da se radovi održavaju sporo i predlaže da se traži hitan sastanak sa investitorima da nas 
upoznaju sa dinamikom sadašnjeg izvoñenja radova 
 
Takoñer predlaže da se održi sastanak sa Odjelom za komunalni sustav, Autotrolej i Rijekapromet 
a vezano za problematiku prometovanje mini – busa, odnosno do današnjeg dana nije nam 
odgovoreno na upit vezan za proširenje nove trase prometovanja linije 4A (zaključak sa Zbora 
grañana) . 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 
 
Ad.4 
A/ Predsjednik upoznao vijećnike sa odgovorima od strane Rijekaprometa- dopis za asfaltiranje 
ulice kod kućnog broja 33/3 i 33/4  i Energa – postavljanje rasvjetnog tijela u Ulici Pulac kod 
kućnog broja 7  te predlaže slijedeće 

- odgovor od strane ZKD da se zahtjev grañana za asfaltiranje spomenutog puta 
uvrsti u prioritete smatra neopravdanim budući  da novoizgrañene zgrade  koje su 
imale urednu dokumentaciju odnosno grañevinske dozvole (a jedna od tih zgrada je 
zgrada Josipa Šarića ) trebale bi dobiti pristupni put do svojih objekata ukoliko su 
plaćeni svi komunalni doprinosi te ga Vijeće neće uvrstiti u prioritete za 2014. 
godinu 
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- Predsjednik smatra da dopis veza za postavljanje javnog rasvjetnog tijela u Ulici 
Pulac opravdanim,  te predlaže da se isti nadopuni u prioritete za 2014. godinu 

 
B/ Tajnica je upoznala vijećnike sa izradom Programa rada vijeća za 2014. godinu te predlaže da  
za sljedeću sjednicu pripreme svoje prijedloge jer je u nekim Programima  potrebna promjena rok  
za dostavljanje programa je do 15. listopada 2013. godine 
 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća i usvaja prijedloge. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila  u  18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

Ivana Prpić Josip Rupčić 
 
 

 

 


