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ZAPISNIK 

S 34.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 
 

 34.  sjednica VMO Brašćine-Pulac održana  30. listopada 2013.(srijeda) 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 33. sjednice VMO Brašćine-Pulac 
� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Izvještaj o održanom Danu Mjesnog odbora Brašćine-Pulac i podjeli priznanja za 
najljepšu okućnicu i Balkon 

2. Dogovor o održavanju programa povodom dolaska Svetog Nikole 
3. Zahtjevi grañana (zahtjev Valić Erika, Zeko Ana i Jasna Polić) 
4. Dopis Autotroleju za prometovanje mini-busa 

5. Rasprava o Veterinarskoj stanici Lukovići 

6. Sastanak sa VIK-om u utorak, 12.11.2013. 

7. Ureñenje zelenih površina na području MO 
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
Ad.1 
  Predsjednik upoznao vijećnike o održanom programu Dana Mjesnog odbora  koji je započeo sa 
mjerenjem šećera i tlaka, gdje je ukupno bilo 14 grañana. 
Nakon tog se održao turnir u boćanju na boćalištu Pulac, te završni dio se obilježio u prostorijama 
Mjesnog odbora sa podjelom nagrada za izbor najljepše okućnice, pehari za pobjednike u 
boćalištu i završni dio je pjevačica Sabrine Hebiri u trajanju cca dva sata pjevala. Napomenuo je da 
je ove godine bio izuzetno mali odaziv. 
 

Vijeće  prihvaća Izvješće  
 
 

 
Ad.2 
..  
Predsjednik Vijeća upoznaje vijećnike da se bliži obilježavanje dolaska Svetog Nikole, te predlaže 
da i ove godine isti program održi RI teatar Kalvarija koji su nam dostavili ponudu u iznosu od 
2.600,00 kuna, te da se kupe poklon paketići za prijavljenu djecu u ukupnom iznosu jednog 
paketića ne smije prelaziti 30,00 kuna. 
Takoñer predlaže da se sa prijavom popisa djece krene od 20.studenog do zaključnog 30. 
studenog., i da se prijaviti mogu djeca sa našeg područja u dobi do polaska djece u školu. 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 
Ad.3 
Predsjednik upoznao vijećnike sa pristiglim zahtjevima grañana i to: 
Mail od gospoñe Valić Erike, Brašćine br.2 je u meñuvremenu riješen tako da isti zaprimamo u 
arhivu (izjava vijećnika Valić Franje) 
 
Zahtjev gospoñe Ane Zeko Plazonić, Lukovići br.23, a vezano za postavljanje ležećih policajaca 
kod kućnog broja 23, vijeće smatra da se isti nije u mogućnosti realizirati jer program postavljanja 
ležećih policajaca je u domeni gradske uprave za promet koji se protivi bilo kakvom novom 
postavljanju istih. 
 
Žalba gospoñe Jasne Polić-Perović a vezano na neizvršene radove od strane Autocesta Rijeka-
Zagreb zbog  zaštite od buke , isti dopis je proslijeñen OGU za razvoj, urbanizam i ekologiju koji su 
zatražili očitovanje od  izvoñača. Vijeće MO će i dalje pratiti razvoj dogañanja te će u svojoj 
nadležnosti pomoći grañanima Ulice Oktavijana Valić da se obećana sanacija od buke izvrši 
 
 Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
Ad.4 
 
Vijeće je ponovno raspravljalo o prometovanju mini busa prema Svetoj Katarini te konstatiralo da 
Autotrolej nije zainteresiran za prometovanje na navedenoj liniji, meñutim zabrinjava činjenica na 
njihovo ponašanje a to je da nisu Mjesnom odboru odgovorili na nekoliko upućenih dopisa. 
Vijeće će ponovno poslati na direktora Autotroleja dopis a ukoliko se ne odgovori u kratkom roku 
novi dopis će se uputiti gradonačelniku Grada Rijeke kao i da ćemo upoznati medije na takvo 
ponašanje 
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Ad.5 
 
Vijeće je raspravljao o imisijama na području Ulice Lukovići koji se povremeno pojavljuju a dolaze 
od sabirališta uginulih životinja Veterinarske stanice u Lukovićima Vijeće smatra da takvom objektu 
nije mjesto u novoj urbanoj zoni centra grada Rijeke. Takoñer će se pokrenuti  inicijativa o iseljenju 
ovog objekta iz naseljenog područja grada Rijeke. 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
Ad.6 
 
Predsjednik upoznao vijećnike sa stanjem o izvoñenju radova u Ulicama Drenovski put i  
Internacionalnih brigada  te iz svega proizlazi da je potrebno održati sastanak sa investitorom (VIK-
om kao i sa nadzornim organom. Dogovoren je sastanak u VIK-u 12.11.2013. godine u 09,00 sati i 
predlaže da svi vijećnici budu nazočni na tom sastanku. 
 
Ad.7 
 
Vijeće raspravljalo o uočenim potrebama za ureñenjem zelenih površina na nekoliko lokacija koje 
su bile predmetom dojave grañana te se nalaže tajnici da iste prosljedi u Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav. 
 
 
Sjednica je završila  u  18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

Ivana Prpić Josip Rupčić 
 
 

 

 


