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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  4. 9. 2019 

 

  
  
  
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
S 7.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 

7. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 4. 9. 2019. (srijeda) 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 6. sjednice VMO Belvedera 
�  Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1.. Dogovor oko organizacije Parkić partija 
2. Informacija o završenim radovima na terenu 
3. Razno 
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Ad.1 
 
Predsjednik upoznao vijećnike s Programom Parkić partya, koji bi se trebao održati 14.rujna 2019. 
godine s početkom u 9,00 sati na dječjem parkiću u Lukovićima. 
Ukupno predviđenih sredstava po Programu je 2.000,00 kuna. 
Prijedlog je da se u okvirima navedenih sredstava kupe čokolade kao nagrade svoj prisutnoj 
predškolskoj djeci gdje se predviđa cca 120 djece.  
Biti će organiziran program s djecom i zajedničko sudjelovanje s roditeljima, pozvan je i klaun Robi 
te sudjelovanje djece iz dječjeg vrtića Maestral sa svojim nastupom, i za kraj druženja  će djeca 
povlačiti konop. 
Predsjednik i roditelji-volonteri će pripremati roštilj . 
Djeci će predsjednik i tajnica podijeliti majice s natpisom Mjesni odbor Brašćine-Pulac--parkić party 
2019 i za kraj će dobiti priznanja  i zahvalnice s čokoladom  za sudjelovanje. 
Budući da Plodine više ne izdaju robu Gradu Rijeka, Mjesni odbor je prisiljen svu robu 
kupovati u Brodokomercu koji je znatno skuplji te prijedlog predsjednika je: 
-  budući da se ove godine odustalo od programa Moto Alka (zbog nedovoljnog odaziva i 

nezainteresiranosti) sredstva koja su namijenjena za Moto alku preusmjere na Program 
Parkić partya u ukupnom iznosu od =2.000,00 kuna sa pozicije PRO2502 – reprezentacija 
na istu poziciju Programa Parkić party 

Zadužuje se tajnica da uputi dopis Odjelu za komunalni sustav za uređenje – košnja parkića kako bi 
isti bio spreman za održavanje programa. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika da se sredstva namijenjena 
za Moto Alku preusmjere na istu poziciju PRO2502 za Program Parkić partya 
 
 
 
Ad.2 
Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike o radovima koji su se odvijali tokom ljetnog perioda i još 
uvijek se iz prioriteta za 2019 godinu nije odradilo te o problemu na rukometnom igralištu OŠ 
Belvedere te prijedlog predsjednika je slijedeći: 

- Uputiti dopis Rijekaprometu da se traži kompletna studija dokumentacije izvođenja radova 
na rukometnom igralištu OŠ Belvedere s financijskim izvještajem te da se organizira 
zajednički sastanak po istom jer se ponovo pojavljuju hupseri i igralište nije osposobljeno za 
upotrebu jer postoji velika opasnost djece od ozljeda. Također se i Osnovna škola 
Belvedere  slaže s prijedlogom i traži zatvaranje igrališta do njegovog osposobljavanja kako 
nebi došlo do neželjenih posljedica 

Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika 

 

Ad.3 
 
Predsjednik  pod točkom razno predlaže slijedeće: 
 

-  Uputiti dopis K.D. Vodovod i kanalizacija  gdje se raspravljalo o daljnjoj izgradnji 
vodovodnih ogranaka na području MO Brašćine-Pulac, u ulicama Pulac od k.br.51/1-54C, 
Lukovići od k.br. 13-17 i Oktavijana Valića od k.br. 55-71 te zbog učestalih upita građana da 
nam  daju informaciju o početku i tijeku  izvođenja radova na području Mjesnog odbora 
 

- na usmene zahtjeve građana predložio da se uputi dopis (mail) Rijekaprometu da se u što 
skorije vrijeme oboji horizontalna signalizacija na području Pulca jer je slabo vidljiva a 
budući da počinje nova školska godina bojanje je hitno potrebno. 
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Vijećnici su uložili slijedeće primjedbe gdje je što hitnije potrebno reagirati budući da 
će biti pojačan promet i da je početak školske godine i to: 
 

- Potrebno je uputiti dopis policiji da se pojača nadzor tokom cjelodnevne nastave  kod OŠ 
Belveder. Naime kako je kod nas specifična situacija zbog nove prometne regulacije i kako 
bi se djeca privikla na novu prometnu regulaciju budući da je prometnica kod škole ravna 
nesavjesni vozači povećaju brzinu i dovode u opasnost pješake u prometu 

 
-  potrebno je uputiti dopis Rijekaprometu da se  podreže sva nepoželjna vegetacija s obje 

strane od Streljane do prvih kuća prema Pulcu  i  orezati granje koje je na cesti u Ulici Zeleni 
put i na zavoju Drenovski put - Kvarnerska Ulica (velika nepreglednost vozačima koji idu u 
smjeru Drenova i skreću u Kvarnersku Ulicu) 
 

 
- Uputiti dopis K.D. Čistoća da se izvrši čišćenje oko autobusnih stajališta kod OŠ Belvedere 

s obje strane a pogotovo u blizini kontejnera za smeće 
 

- Uputiti zamolbu Rijekaprometu da se što prije pošalju na teren ovlašteni za brisanje prije 
postojećih traka na području od Kozala br.26 prema OŠ Belvedere zbog učestalog 
parkiranja auta na prometnici gdje nije dozvoljeno. 
 

 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prijedloge predsjednika 
 
 
 
Sjednica je završila  u  18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od -tri (3) stranice. 
 
                Zapisnik sastavila 
                     tajnica  MO: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

                      Ivana Prpić Josip Rupčić 
  

 

 

  

 


