
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PAŠAC 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-06/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  20.02.2015. 
                                      

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO PAŠAC 
 

5. sjednica VMO Pašac održana je 23.02.2015. (ponedjeljak) 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 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-    Josip Šupak, član Pododbora za komunalni sustav 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 -    Toni Staver, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Pašac: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

 
1. Izvješće o radu Vijeća MO Pašac za 2014. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Izvještaj Pododbora za komunalni sustav 
3. Razno 

 
 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 



AD 1 
 
Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne Vijećnike sa Izvješćem o radu 
Vijeća MO Pašac za 2014. godinu te je objasnio prisutnima da  Izvješće obuhvaća programe 
u 2014. godini koje je provodilo i staro Vijeće (do lipnja 2014. godine) i novi saziv Vijeća (od 
24.11. do 31.12.2014. godine) te je predložio da se Izvješće usvoji.  
 

 
Zaključak:  
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Pašac za 2014. godinu. 
 
 
 
 
AD 2 
 

 Predsjednik Vijeća zamolio je g. Josipa Šupka i g. Antu Fućka da izlože komunalnu 
problematiku na području MO Pašac koju je utvrdio Pododbor za komunalni sustav u 
svom obilasku na terenu. 
 

 Tajnica je pročitala potrebe koje je utvrdio Pododbor za komunalni sustav a koje su 
sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 G. Josip Fućak zatražio je objašnjenje glede korištenja dvorane  za potrebe mještanki 
Pašca koje bi provodile osteoprogram. Tajnica je dala upute oko podnošenja zahtjeva 
za korištenje dvorane. 
 

 Utvrđeno je da su sanirane rupe na zidu u Ulici Pašac kod kbr. 42 i 43 
 

 Daje se zadatak Pododboru za komunalni sustav da izvide lokacije za postavljanje 
novih kontejnera za plastiku, staklo i papir 
 

 Utvrđeno je da se treba napraviti zid u Ulici Pašac ispod kbr. 63,64 i 65 
 

 Poslati dopis Rijeka prometu sa zahtjevom za sanacijom zida u Ulici Balde Fućka kod 
kbr. 47 
 

 Pročitan je dopis mještanina g. Eda Grohovca u kojem je navedena komunalna 
problematika koju je potrebno sagledati i riješiti 

 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 

Sjednica je završila u 21:00 sat. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Predsjednik VMO Pašac: 
 

Kristina Dumić Červar Ljubomir Fućak 
 

 
 

 


