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

 

  
  
  
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
S 5.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 

5. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 23. 5. 2019. (četvrtak) godine s početkom u 10,00 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: 
Saša Cvetković, zadužen za komunalnu problematiku na terenu MO 
Igor Ausilio, predstavnik Rijekaprometa 
Robert Maršanić, Rijekapromet 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Belvedera 
�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1.. Sastanak s predstavnicima Rijeprometa vezano za izvođenje radova na 
preregulaciji prometa kod OŠ Belvedere 
2. Informacija o održavanju turnira u boćanju „Mate Velčić“ 
3. Izrada Programa rada Vijeća za 2020. godinu 
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Ad.1 
 
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora gdin. Josip Rupčić upoznao vijećnike s prisutnim gostima a 
vezano za prvu točku dnevnog reda na temu  preregulaciji prometa kod OŠ Belvedere te su  
nas upoznali s realizacijom Projekta,te povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu 
u Ulici Kozala kod OŠ Kozala, a sve kako slijedi; 

• poslove je dobila tvrtka Peek promet d.o.o. iz Zagreba  
• ugovoreni iznos je 135.912,00 kn sa PDV-om  
• 21. 05. 2019. održan je sastanak sa predstavnicima izvoditelja i njihovim 

podizvoditeljima, gdje je dogovoreno da će istog dana izvoditelj predati Projekt 
privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova u Grad Rijekui zatražiti 
Odobrenje ( također će zatražiti i Odobrenje za zauzeće javno- promete površine )  

• Predviđeni fizički početak radove ( službeno uvađanje u posao ) usuglašen sa 
izvođačem je 04. 06. 2019. ( prvo kreću građevinski radovi, nakon toga izvođenje 
prometne signalizacije, te na kraju elektroinstalaterski radovi)  

• Rok za izvođenje je 30 dana od dana uvađanja u posao 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvatilo informaciju 
 
 
Ad.2 
Predsjednuk upoznao vijećnike o održavanju turnira u boćanju Mate Velčić  koji bi se trebao održati 
u subotu, 25. svibnja 2019. godine na boćalištu Pulac. 

Tajnica je zadužena za nabavku pehara i medalja, a predsjednik i zamjenik predsjednika gdin. Ivica 
Vukić za organizaciju turnira. 

Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća informaciju 

Ad.3 
Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike s izradom novih Programa Vijeća za 2020. godinu koje je 
potrebno dostaviti do 20. Lipnja 2019. Godine zbog izrade Financijskog plana te predlaže da se 
uvrste slijedeći programi: Memorijalni turnir Zvonimir Škerl, Parkić party, Dani Svetog Luke i Doček 
Sveto Nikole 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 
Sjednica je završila  u 12,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od -dvije (2) stranice. 
 
                Zapisnik sastavila 
                     tajnica  MO: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

                      Ivana Prpić Josip Rupčić 
  

  

  

 


