
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PAŠAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-06/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  24.04.2017. 
                                      

 
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO PAŠAC 
 

27. sjednica VMO Pašac održana je 24.04.2017. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO 
- Ante Fućak, zamjenik predsjednika VMO 
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO 
- Toni Staver, član VMO 
- Danijel Fućak, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-   -- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 -   -- 
 
Usvajanje zapisnika s 26. sjednice VMO Pašac: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

 
1. Komunalni prioriteti za 2018. godinu – obavijest 
2. Obilazak područja MO Pašac – obavijest 
3. Davanje suglasnosti za poslovni prostor B. Fućka 39 
4. Razno 

 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 



 
 
AD 1 
 
Tajnica je upoznala prisutne sa informacijom da je potrebno do 15. 05. 2017. godine odrediti 
komunalne prioritete za 2018. godinu. Vijećnici su nakon rasprave odlučili da će obići teren 
te utvrditi lokacije koje je potrebno urediti. Na sjednicu u svibnju odlučiti će se o konačnoj listi 
komunalnih prioriteta za 2018. godinu. 
 
Zaključak: 
Vijeće će obići područje MO Pašac te utvrditi lokacije za uređenje.  
 
 

 
AD2 
 
Tajnica je obavijestila prisutne da je 13.03.2017. godine obavljen zajednički obilazak 
područja MO Pašac kako bi se utvrdio komunalni nered i oštećenja. Obilasku su, osim 
tajnice, bili prisutni Leo Kurilić (RP), Vlado Klobučar (RP), Višnja Mohorovičić (Grad Rijeka  
- Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) i Tibor Vukelić (Grad Rijeka – Komunalno 
redarstvo). 
 Utvrđeni komunalni nered: neugodan miris iz kanalizacijskih otvrora 
 
Utvrđena komunalna oštećenja: premještanje prometnog znaka u ulici B. Fućka (kod 
mosta),  zamjena rizle u parku na Frčali, ličenje sprava na dječjem igralištu uz Dom Pašac, 
uklanjanje sprave – drvenog vlakića sa dječjeg igrališta uz Dom Pašac 
 

 
  Zaključak:  
  Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD2 
 
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima 
poslovne i javne namjene Grada Rijeke dostavila je Vijeću MO Pašac zahtjev za suglasnost 
za poslovni prostor površine 67 m“ na adresi Balde Fućka 39. Suglasnost je potrebno dati 
kako bi se poslovno prostor iznajmio za proizvodnju pekarskih proizvoda. Budući je prostor 
već duže vremena prazan te samim time i propada Vijeće je nakon rasprave donijelo 
slijedeći: 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Pašac je suglasno da se poslovni prostor Grada Rijeke površine 67m2 na 
adresi Balde Fućka 39 da u zakup za djelatnost proizvodnje pekarskih proizvoda. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sat. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

 
 

Predsjednik VMO Pašac: 
Kristina Dumić Červar Ljubomir Fućak 

 

 


