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ZAPISNIK 
S 6.  SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC 

 
6.  sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 27. travnja 2015. (ponedjeljak) godine s početkom u 
17,30 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  
5. Josip Ukalović 
 

6. Ivana Prpić, tajnica MO 

Sjednici nisu bili nazočni:  
 
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice VMO Brašćine-Pulac 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
1. Informacija o održanom sastanku vezano za radove VIK-a 
2. Usvajanje prijedloga prioriteta malih komunalnih zahvata za 2016. godinu 
3. Informacija o obilježavanju Dane Svetog Vida 
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Ad.1 
Zamjenica predsjednika gđa. Ksenija Marojević Velčić upoznala vijećnike o održanom sastanku  
u svezi izvođenja radova na investicijskom ciklusu kreditiranom od EBRD-a  dio LOT 4 (Braščine – 
Pulac). 
Tema sastanka: Upoznavanje MO s početkom izvođenja radova i prezentacija prometnog rješenja 
za vrijeme izvođenja radova 
Predstavnik ViK-a najavio je skori početak radova 20.04.2015. koji će se sastojati od terenskog 
obilježavanja dok će se sa iskopima krenuti 27.04.2015. godine. Predstavnici MO upoznati su sa 
izvođačem radova, a to je konzorcij STRABAG, GP KRK i GPP MIKIĆ. 
Predstavnik izvođača Haris Grabovac (STRABAG) ujedno i glavni inženjer upoznao je prisutne sa 
planovima izvođenja radova:. Područje Brašćine – Lukovići izvode STRABAG I GP KRK 
Ulicu INTERNACONALINIH BRIGADA izvodi GP KRK 
Područje PULCA izvodi GPP MIKIĆ i kooperanti. 
Dogovoreno je da će se na područjima izvođenja radova vikendima omogućiti pristup vozilima, dok 
će se u izvanrednim slučajevima ovisno o potrebama stanovnika (dovoz drva, namještaja) uz 
prethodni zahtjev sa strane MO otvarati pojedine dionice. U slučaju bilo kakvih hitnoća MO će 
kontaktirati izvođača koji će omogućiti prolazak vozila. 
Pristup području Velog Vrha biti će ograničen tijekom izvođenja radova, ali je već unaprijed 
dogovoreno s Dezinsekcijom d.o.o. (Rijeka) otvaranje pristupa vozilima 2 puta tjedno kako bi 
dotični mogli doći do svog skladišta na tom području. U slučaju potrebe za prolaskom predstavnici 
MO su zamoljeni da jave tjedan dana unaprijed kako bi se otvaranje ceste uskladilo s prolaskom 
vozila Dezinskecije. 
Predstavnike MO zanimalo je da li će se zajedno sa izvedbom vodovodne i kanalizacijske mreže 
izvršiti postavljanje plinski instalacija i optičkih kablova, međutim ovim projektom to nije u plan. 
Rečeno je da su sve interesne firme bile upoznate sa izvođenjem radova međutim u njihovim 
investicijskim planovima za sada nije planirana izvedba navedenih instalacija. 
Tijekom izvođenja radova doći će do korekcija autobusnih linija i pomicanja kontejnera Čistoće, 
MO su upućeni da se o eventualnim promjenama informiraju sa KD Autotrolej I KD Čistoća. 
Informiranje građana biti će izvršeno podjelom letaka od strane izvođača. 
Prijedlog predsjednika je da se održi Zbor građana  i da se pozovu nadležni koordinatori kako bi  
informirali građane. 
 
Zaključak:Vijeće jednoglasno primilo informaciju na znanje i složilo se s prijedlogom 
 
 
Ad.2 
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa pristiglim dopisima građana vezano sa zahtijevima za 
prioritete za 2016. godinu. 
Prijedlog predsjednika je da se do sljedeće sjednice usvoje i donesu svi predloženi prioriteti od 
strane vijećnika i građana. 
 
Zaključak: Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog 
 
 

 
Ad.3 
 Vijećnik Teo Božanić je upoznao vijećnike sa pripremama oko održavanja boćanja na Pulcu 
i ekipa koja pobijedi će se natjecati za Dane Svetog Vida. Prijedlog vijećnika je da se sudionicima 
od reprezentacije Vijeća u iznosu 200.00 kuna kupe sokovi i piće. Bočanje bi se održalo 10.svibnja 
2015. godine, na boćalištu Pulac 
  
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge 
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Sjednica je završila  u 19 ,30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac 
 

Ivana Prpić Josip Rupčić 
 
 

 

 


