PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PAŠAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,
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25.11.2014.
ZAPISNIK
S 1. SJEDNICE VMO PAŠAC

1. sjednica VMO Pašac održana je 25.11.2014. (utorak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ladislav Fućak, zamjenik predsjednika VMO
- Ante Fućak, član VMO
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Toni Staver, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Odreñivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog
odbora,
2. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Pašac,
3. Usvajanje pravila Mjesnog odbora Pašac,
4. Usvajanje pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju
mjesnoga odbora
5. Dopuna Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu
6. Prijedlog programa rada za 2015. godinu
7. Formiranje radnih tijela
8. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća, g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne sa dopisom Odjela za gradsku
samoupravu u kojem se traži da se odrede osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na
žiro računu mjesnog odbora. Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo slijedeću
Odluku:
Za raspolaganje sredstvima na žiro računu odreñuju se osobe: Ljubomir Fućak,
predsjednik VMO i Ladislav Fućak, zamjenik VMO.
AD 2
Na konstituirajućoj sjednici tajnica MO je u materijalima za 1. sjednicu VMO priložila prijedlog
Poslovnika Vijeća MO Pašac. Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne Vijećnike da iznesu
svoje primjedbe na Poslovnik. Budući nije bilo primjedbi donesen je slijedeći:
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća MO Pašac.
AD 3
Na konstituirajućoj sjednici tajnica MO je u materijalima za 1. sjednicu VMO priložila prijedlog
Pravila Vijeća MO Pašac. Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne Vijećnike da iznesu svoje
primjedbe na Pravila. Budući nije bilo primjedbi donesen je slijedeći:
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila Vijeća MO Pašac.
AD 4
Na konstituirajućoj sjednici tajnica MO je u materijalima za 1. sjednicu VMO priložila prijedlog
Pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora.
Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne Vijećnike da iznesu svoje primjedbe na Pravilnik o
nagrañivanju. Budući nije bilo primjedbi donesen je slijedeći:
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za
doprinos u razvoju mjesnoga odbora.
AD 5
Vijeće je nakon kraće rasprave utvrdilo redoslijed prioriteta u održavanju objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture na području MO Pašac za 2015. godinu i to kakao slijedi:
1. Postava zaštitne ograde na zelenoj površini u Ulici Pašac južno kućnog broja 5 –
17.000,00 kn
2. Sanacija potpornog zida ceste u Ulici Pašac južno od kućnih brojeva 63 i 64 –
30.000,00 kn
3. Grañevinsko ureñenje površine oko spomenika u Ulici Pašac kod kućnog broja 5 –
16.000,00 kn
UKUPNO: 63.000,00 kn

AD 6
Tajnica je upoznala prisutne da je potrebno donijeti Program rada za 2015. godinu kao i
financijski plan za 2015. godinu. Predsjednik Vijeća je predložio da se prvo formiraju
pododbori te da oni izrade prijedloge programa za pojedina područja a koja će usvajati Vijeće
na idućoj sjednici. Tajnica je napomenula da je rok za dostavu Programa vrlo kratak,
odnosno da se isti moraju predati resornim odjelima do 3.12.2014.
Zaključak:
Vijeće će usvajati Programe za 2015. godinu na idućoj sjednici, nakon formiranja
pododbora.
AD 7
Predsjednik Vijeća predložio je da se formiraju pododbori za sport i kulturu, komunalna
pitanja i zdravstvo i socijalna skrb. Predsjednik je napomenuo je da je kontaktirao sve osobe
te je predložio sastav pododbora:
1. SPORT I KULTURA: Boško Fable, Toni Staver, Izabel Križ, Tea Opačić, Ema
Gizdulić
2. KOMUNALNA PITANJA: Josip Šupak, Anton Fućak, Edo Grohovac, Danijel Fućak,
Ivan Juraga
3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB: Brigita Fućak, Zdenka Uzelac, Marina Fućak,
Zdenka Kregar, Zvjezdana Margan-Vukelić
Vijeće nije imalo primjedbi te se slaže sa prijedlogom predsjednika te se donosi slijedeći:
Zaključak:
Jednoglasno se usvaja prijedlog o formiranju pododbora.

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Predsjednik VMO Pašac:
Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

