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ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO BRNČIĆI 

4. sjednica VMO Brnčići održana je četvrtak, 19. srpnja 2018. godine, s početkom u 
20,00 sati u prostorijama MO Brnčići 66, Kastav 

 

Sjednici su bili nazočni: 
 
-Renato Jelovica, predsjednik VMO    
-Irena Šarlija, član VMO 
-Andrej Gherliza, član VMO 
-Vlatko Jardas, član VMO 
-Luka Božičević, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i ustanovio kvorum, te je sjednica pravovaljana. 
 
Jednoglasno se usvaja sljedeći DNEVNI RED: 
 
1) Usvajanje Zapisnika sa S3. sjednice VMO 
2) Zamolba prema Gradu Kastvu da uzme u obzir pisanje odgovora na mail-ove 
3) Dogovor za čišćenje šumskog igrališta za djecu zvanom "Marakana" 
4) Nabava oglasne ploče za naselje Jardasi 
5) Dogovor za završno farbanje ograde Dom Brnčići 
6) Razno 
 
Ad1 
 
Predsjednik Vijeća daje na glasanje Zapisnik sa S3. sjednice VMO Brnčići održanog u 
četvrtak, 14. lipnja 2018. godine 
 
Zaključak: 
 

 Vijeće Mjesnog odbora Brnčići jednoglasno usvaja Zapisnik s 3. sjednice 
VMO Brnčići održane u četvrtak, 14. lipnja 2018. godine 



Ad2 
 
Vijeće Mjesnog odbora Brnčići ovim putem moli nadležne, koji su zaduženi za 
odgovore na razne upite, da i odgovore na iste. Također, molimo da nam se navede 
osoba tj. koordinator koji je zadužen za odgovore na razne mail-ove, jer nema smisla 
bilo što pisati ako se sve to ignorira. 
 
Zaključak: 
 

 Vijeće MO Brnčići želi konkretno ime i prezime osobe koja će sa 
sigurnošću odgovarati na upite, u protivnom ćemo se žaliti gosp. 
gradonačelniku. 

 
 
Ad3 
 
Vijeće MO Brnčići raznim prijedlozima i dogovorom zaključili su slijedeće: 
 
Zaključak: 
 

 Dječje igralište koje se nalazi u šumi zvano "Marakana" urediti će se tako 
da se skupe roditelji djece koja često borave na igralištu. Biti će 
organizirana radna akcija, a koordinator iste biti će gosp. Andrej Gherliza. 
Roditelji će biti na vrijeme obaviješteni o datumu i vremenu radne akcije.  

 
 
Ad4 
 
Vijeće MO Brnčići razmatralo je poziciju i izvođača za postavljanje oglasne ploče u 
naselju Jardasi. 
 
 
Zaključak: 

 Vijeće Mjesnog odbora Brnčići zaključilo je da će se oglasna ploča u 
Jardasima postaviti do autobusne stanice. Oglasna ploča će se kupiti kod 
najpovoljnije bravarske radnje.  
 

Ad5 
 
Vijeće Mjesnog odbora Brnčići dogovorili su se o završnom farbanju ograde Brnčići. 
 
Zaključak: 

 Dana 04. kolovoza 2018. godine u 06,30 sati organizirati će se radna akcija 
farbanje ograde. Ovim putem pozivamo sve naše mještane koji su voljni 
sudjelovati i odvojiti par sati za naš Dom.  
 

 
 
 
 



Ad6 
 
Vijeće MO Brnčići ponovno napominje da se baje kontejnera za krupni otpad češće 
postavljaju po našim naseljima da bismo svi mi izbjegli nekontrolirano izbacivanje 
smeća iz naših domova. Znamo svi kakva je situacija na Ćikovu i što se tamo radi u 
svezi sa smećem. Zato ponovno apeliramo na češće postavljanje baja za krupni otpad. 
Također, pod točkom razno, razmatrao se datum za dan Mjesnog odbora Brnčići. Došli 
smo do zaključka, uz sugestije mještana, da dan Mjesnog odbora Brnčići  bude 25. 
kolovoza 2018. godine, a ukoliko bude loše vrijeme, da se datum premiješta na 01. 
rujna 2018. godine. Manifestacija će se održati na jogu. O svemu konkretno mještani 
će na vrijeme biti obaviješteni, a pojedinosti će se nalaziti u našem slijedećem 
zapisniku.  
 
Sjednica je  završila u 22,30 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
       Zapisničar i predsjednik VMO Brnčići 
        Renato Jelovica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1) članovima VMO 
2) gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika 
3) predsjedniku Gradskog vijeća i Vijeću 
4) administratoru web stranice grada Kastva 
5) pismohrana 
 
       
 


