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ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO PAŠAC 
 

1. sjednica VMO Pašac održana je 29.06.2010. (utorak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ladislav Fućak, predsjednik VMO 
- Mladen Čargonja, zamjenik predsjednika VMO 
- Anica Bezjak, članica VMO 
- Nino Margan, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Patricia Pavleković, članica VMO 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1.   Pravila Vijeća MO – prijedlog i usvajanje 
2.   Poslovnik Vijeća MO – prijedlog i usvajanje 
3.   Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog     

                    odbora – prijedlog i usvajanje  
4.   Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



AD 1 

Članovi vijeća su uz radni materijal za sjednicu dobili prijedlog Pravila VMO te je predsjednik  
g. Ladislav Fućak pozvao prisutne Vijećnike da daju primjedbe na radni prijedlog Pravila 
VMO ukoliko ih imaju. 
Vijećnici nisu imali primjedbe  na prijedlog Pravila VMO. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO je jednoglasno usvojilo Pravila VMO Pašac.  
 
 
 
AD 2 
 
Članovi vijeća su uz radni materijal za sjednicu dobili prijedlog Poslovnika VMO te je 
predsjednik  g. Ladislav Fućak pozvao prisutne Vijećnike da daju primjedbe na radni 
prijedlog Poslovnika VMO ukoliko ih imaju. 
Vijećnici nisu imali primjedbe  na prijedlog Poslovnika VMO te je isti usvojen. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO je jednoglasno usvojilo Poslovnik VMO Pašac. 
 
AD 3 
 
Članovi vijeća su uz radni materijal za sjednicu dobili prijedlog Pravilnika o nagrañivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora te je predsjednik  g. Ladislav 
Fućak pozvao prisutne Vijećnike da daju primjedbe na isti. 
Vijećnici nisu imali primjedbe  na Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos 
u razvoju mjesnog odbora  te je isti usvojen. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora. 

 
AD 3 
RAZNO 
1. Članovi vijeća su jednoglasno utvrdili da je potrebno dogovoriti sastanak sa Autotrolejom 
kako bi linija 13 ponovo prometovala prema gradu ulicom Rački jer je nezadovoljstvo 
mještana veliko te su i prikupili potpise (peticiju) koje su dostavili Autotroleju i Vijeću na 
znanja. 
2. Na parkiralištu ispred Doma je parkiran kamion Mesopusne kumpanije Pašac te je isti 
potrebno maknuti budući je na tom mjestu zabranjeno parkiranje kamiona.  
3. Izlaz stepenica koje vode od Gornjeg Pašca i izlaze na cestu (Balde Fućka) potrebno je 
označiti nekim oblikom signalizacije budući izlaze direktno na cestu.  
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pašac: 

 
Kristina Dumić Červar Ladislav Fućak 

                         


