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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  26. 2. 2019 

 

  
  
  
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
S 2.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 

2. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 26.2. 2019. (utorak) godine s početkom u 16,00 sati  
 

Sjednici su bili nazočni:  
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO 
2. Ivica Vukić, zamjenik predsjednika VMO 
3. Zlatko Vosilla, član VMO 
4. Josip Ukalović, član VMO  
5. Valić Franjo, budući član VMO 
6. Ivana Prpić, tajnica MO 

 
 
Gost sjednice: 
 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Belvedera 
�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. . Izvještaj o održanom Memorijalnom turniru Zvonimir Škerl 
2.  Prijedlog lokacija za uređenje površine za kontejnere za  smeće na području                                                  

Mjesnog odbora 
3. .Zahtjev građana 
4.  Razno 
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Ad.1 
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike o održanom Memorijalnom turniru Zvonimir Škerl koji se 
tradicionalnom održava u zajedničkoj suradnju MRK Kozala i 128. Brigade Sveti Vid. Turnir se 
održao 19.siječnja 2018. Godine gdje su sudjelovali mladi rukometaši susjednih klubova. 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća Izvještaj o održanom Memorijalnom turniru. 
 
Ad.2 
Tajnica upoznaje vijećnike o zajedničkom sastanku s predstavnikom Rijekaprometa gdin. Leom 
Kurilićem  a vezano za postavljanje betonskog postolja i graničnika za male kontejnere za 
komunalni otpad na području Mjesnog odbora.  
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća informaciju 
 
 
Ad.3 
A/ Predsjednik upoznaje vijećnike o pristiglom zahtjevu vezano za suglasnost korištenja terena na 
području Pulca u svrhe amaterskog sporta airsofta, cilj je širiti aktivnost mladih u sportu i rekreaciji 
te je plan bio napraviti susret sa datumom 24.2.2019., koji se u međuvremenu održao . 
Vijeće podržava navedene aktivnosti a isto tako je potrebno istražiti tko još koristi teren u navedene 
svrhe. 
 
B/ Predsjednik upoznaje vijećnike s prioritetima Mjesnog odbora Brašćine-Pulac za 2019. godinu 
gdje je  uvršten je projekt "preregulacija prometa ispred OŠ SE Belvedere".  
Shodno tome traži sastanak s odgovornima u Rijekaprometu i Odjelu za komunalni sustav da bi se 
radovi mogli započeti završetkom ove školske godine. Na sastanak  predlaže pozvati predstavnike 
policije, a mi ćemo pozvati predstavnike roditelja Osnovne škole i ravnatelja da se upoznaju s 
projektom. Sastanak bi se održao u Mjesnom odboru, Volčićev trg br.2, a termin i vrijeme 
prepuštaju nadležnima. 
 
C/ Predsjednik također predlaže da se održi zajednički sastanak s K.D Vodovod i kanalizacija na 
temu stanja predviđenih projekata u nadležnosti VIK-a na području Mjesnog odbora 
. 
 Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge 
 
 
Sjednica je završila  u 17,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
                Zapisnik sastavila 
                     tajnica  MO: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

                      Ivana Prpić Josip Rupčić 
  

  

  

 


