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ZAPISNIK 
S 4.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 
 4.  sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 27. veljače 2015. (petak) godine s početkom u 17,00 
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 
5. Marijana Grubišić,član VMO  
 

6. Ivana Prpić, tajnica MO 

Sjednici nisu bili nazočni:  
Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Brašćine-Pulac 

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

DNEVNI RED 
 

1. Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti 
2. Radovi na terenu 
3. Zahtjevi građana 

 
Nadopuna dnevnog reda zahtjev za ginekološkom ambulantom na Kozali uz prisustvo gosti 

pročelnice: doc.dr.sc. Đulija Malatestinić i ravnatelj:dr. Boris Ritoša  
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Predsjednik upoznao vijećnike  o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu gdje su  dokumentirane  
Izjave s prilozima (popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o 
otklonjenim slabostima i nepravilnostima) te tablica „Sadržaj Predmeta o fiskalnoj odgovornosti za 
2013. godinu“. U predmetnoj tablici navedeni su načini provedbe testiranja, dokumentacija koja je 
korištena kao uzorak temeljem kojeg se došlo do odgovora na pojedina pitanja, kao i reference – 
klasifikacijske i druge oznake testiranih dokumenata, koje obavezno potpisuje predsjednik. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće MO Brašćine-Pulac primilo obavijest na znanje 
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Ad.1 
 
                    Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike o prisustvovanju gosti na temu potražnja za 
ginekološkom ambulantom na Kozali te uz opširno obrazloženje pročelnice gospođe Đulije 
Malatestinić i gospodina ravnatelja Borisa Ritoše da ginekološka ordinacija se ne može otvoriti jer 
je potreban broj 6500 građana pa stoga pacijente usmjerava na ordinaciju u Ive Marinkovića. 
Također je upoznao vijećnike za korištenje pedijatrijske ambulante potrebno 715 korisnika te su 
dali prijedlog da se može u dogovoru sa Vijećem MO organizirati edukacija stanovništva na bilo 
koju temu vezanu za djecu. 
Predsjednik je izrazio zahvalnost gostima na osobnom sudjelovanju sjednici Vijeća te  je obostrano 
iskazana volja za daljnjom suradnjom kako bi što bolje i kvalitetnije građanima bili na usluzi. 
 
 

 
Ad.2 
 Tajnica je upoznala vijeće sa mailom od Energa a vezano za neutrošena sredstva iz 2014. 
godine u iznosu 67.237,96 kuna. 
Predložene su slijedeće lokacije za potrebama javne rasvjete 

- Lukovići kod kućnog broja 47 
- na dječjem igralištu u Ulici Oktavijana Valića  
- lokacija na potezu Pulac prema Oktavijana Valića kod br.83 (nastavak d utvrda) 
 

  
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge 
 
Ad.3 
Predsjednik Vijeća zatražio od tajnice da pošalje požurnicu OGU za komunalni sustav i 
Rijekapromet vezano za očitovanje utroška financijskih sredstava po prioritetima za 2014. godinu 
koji su izvodili Rijekapromet. 
 
Vijećnici jednoglasno prihvatili prijedlog. 
 
 
 
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 
 
 

 

 


