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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
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MJESNI ODBOR BRAŠĆINE-PULAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
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URBROJ: 2170/01-09-10-15-2
Rijeka,
3. 6. 2015

ZAPISNIK
S 8. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
8. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 1. lipnja 2015. (ponedjeljak) godine s početkom u
16,30 sati
Sjednici su bili nazočni:
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenica predsjednika VMO
3. Teo Božanić, član VMO
4. Marijana Grubišić,član VMO

Sjednici nisu bili nazočni:
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Prometovanje mini busa 4a od Brašćina na Katarinu
2. Fešta u dječjem parkiću Lukovići
3. Prezentacija Riječkih utvrda
4. Okućnice
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Ad.1
Predsjednik Mjesnog odbora je hitno sazvao sjednicu nakon uzastopnih poziva građana
nezadovoljnih novim rasporedom vožnje minibusa 4a.
Naime, 01. 06.2015. godine linija minibusa 4a je proširena, te je počelo prometovanje do Svete
Katarine. Samim time je došlo i do promjena rasporeda vožnje.
Građani su nezadovoljni činjenicom da od 08,38 sati pa sve do 12,06 sati mini bus NE prometuje.
To je izazvalo veliko nezadovoljstvo jer školska djeca, građani koji idu u grad, liječnicima i slično
nemaju prijevoz do Pulca ili Katarine.
Vijeće je donijelo odluku 11. 6. 2015. ČETVRTAK 19,00 sati na okretištu mini busa 4a na Sv.
Katarini
fešta mini bus Katarina
Josip Rupčić, Ksenija Velčić, Teo Božanić, Josip Ukalović, Marijana Grubišić
- hrana i piće, PVC tanjuri, čaše, salvete, čačkalice...(Josip Rupčić, Teo Božanić)
- muzika
- poziv građanima (podijeliti svima obavijesti – svi vijećnici)
- Stolovi, klupe (Josip Rupčić, Marijana Grubišić )
Obavezna nazočnost svih vijećnika.
Zaključak:
1.) Vijeće Mjesnog odbora Brašćine-Pulac na mnogobrojne usmene zahtjeve i jedan pismeni
zahtjev građana traži da se raspored polazaka sa Pulca vrati na stari (prije 01.06.2015. ) što je
izvodivo jer minibus ionako nema potrebe da stoji i čeka na okretištu Katarina, već je dovoljno da
se odmah okrene i nastavi vožnju. Samim time olakšali bi se uvjeti i vozačima tog minibusa, a
svakako građanima.
Dopis se dostavlja Autotroleju.
2.) Predsjednik MO Brašćine-Pulac će sazvati tiskovnu početkom tjedna, te ujedno pozvati sve
građane mjesnog odbora na feštu.
3.) Vijeće će organizirati malu proslavu povodom produženja linije minibusa 4a na Svetu Katarinu
11.06.2015. sa početkom u 19,00 sati.
Ad.2
Vijeće Mjesnog odbora Brašćine-Pulac je donijelo je odluku da će organizirati malu proljetnu feštu
za djecu u dječjem parkiću Lukovići u 12.06.2015. (petak.)
fešta u dječjem parkiću Lukovići
Zaduženi :
Ukalović- organizirati dječje igre i natjecanja
Rupčić- nabava poklona i nagrada, sokovi...
Obavezna nazočnost svih vijećnika.

Ad.3
Dana 13.6.2015. (subota) održat će se Prezentacija utvrda u vremenu od 11,00 – 12,30 sati
preema slijedećem rasporedu:
1. 11,00-11,30 sati razgledavanje piste bivše vojarne Nikola Car Crni (Katarina A),budući Muzej
Domoviskog rata
2. 11,30 – 12,30 sati prezentacija u utvrdi Katarina B budući Muzej 2. svjetskog rata u prirodi, i
sastavni dio Memorijalniog parka
3. 13,30 sati Tribina (simpozij) na Kampusu, 2. kat,
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Zaduženi :
- radna skupina Riječke utvrde-Muzej: ( pododbor za Zaštitu kulturno povijesne baštine )
Ksenija Velčić, Rajko Samueli Kačić, Robert Vatta, Branko Vujičić, Josip Rupčić, Ivica Šćiran,
- vijećnici MO: Teo Božanić, Josip Ukalović, Marijana Grubišić
- osigurati doček gostiju i odraditi prezentaciju.
Obavezna nazočnost svih vijećnika.

Do 19.06.2015. slikati prijavljene okućnice i slike spremljene na memory stikove, (ne slati
elektronskom poštom)donijeti tajnici Ivani.
Zaduženi : Marijana Grubišić, Josip Ukalović, Teo Božanić, Ksenija Velčić

Sjednica je završila u 17,30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisnik sastavila
Zamj.predsjednika VMO:
Ksenija Velčić Marojević

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac
Josip Rupčić
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