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ZAPISNIK 
S 14. SJEDNICE VMO PAŠAC 

 
14. sjednica VMO Pašac održana je 27.09.2011. (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 
- Nino Margan, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Patricia Pavleković, članica VMO 
- Anica Bezjak, članica VMO  
 
Usvajanje zapisnika s 13. sjednice VMO Pašac: 
 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012.godinu  
2.   Program rada Vijeća MO za 2012. godinu 
3.   Prijava programa za područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti za 2012. godinu 
4.   Prijava programa za akciju "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon za 2012. godinu 
5. Prijava za područje ekoloških aktivnosti granana MO za 2012. godinu 
6. Zahtjev mještana – promjena reda vožnje autobusne linije 13 
7. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 



 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak dao je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu.  
 
Zaključak: 
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo je da u 2012. godini neće planirati 
nikakav kulturni program u okviru Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. 
 

 

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak  upoznao je prisutne Vijećnike sa izradom Programa 
rada za 2012. godinu te je dao je na raspravu prijedlog Programskih aktivnosti mjesnog 
odbora Pašac za 2012. godinu financiranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu gdje traženi iznos za realizaciju svih programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna. Od 
navedenih sredstava financirati će se program Doček Svetog Nikole u iznosu 5.900,00 kn, 
program Dječja maškarana reduta u iznosu od 700,00 kn, Dan MO – Petrova u iznosu od 
4.960,00 kn te sufinancirati program "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 2012." u iznosu 
1.400,00 kn.   
 
Zaključak: 
 
Vijeće je usvojilo Program rada za 2012. te programske aktivnosti financirane od 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak dao je prisutnim Vijećnicima  na raspravu prijedlog 
Programa rada Vijeća MO za 2012. godinu iz području sportsko-rekreacijskih aktivnosti 
grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je usvojilo Program rada Vijeća za 2012. godinu iz područje sportsko-
rekreacijskih aktivnosti grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke pod 
nazivom Igre bez granica – Riučina 2012. koji je planiran za lipanj 2012.  
 
 
AD 4 
 
Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak  dao je prisutnim Vijećnicima na raspravu prijedlog 
Programa rada Vijeća MO za 2012. godinu - Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 
2012. god." 
Zaključak: 
 
Vijeće je usvojilo Program rada Vijeća za 2012. godinu za akciju "Birajmo najljepšu 
okućnicu i balkon u 2012." 
    

    

    



AD 5 
    
Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak dao je prisutnim Vijećnicima na raspravu prijedlog 
Programa rada Vijeća MO za 2012. godinu iz području ekoloških aktivnosti grañana mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke. 
 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća za 2012. godinu za područje 
ekoloških aktivnosti grañana mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
    

    
AD 6 
 
Tajnica MO je upoznala prisutne Vijećnike da je temeljem zahtjeva mještana za korekcijom 
reda vožnje linije br. 13 upućen  dopis Autotroleju sa zahtjevom da se utvrdi opravdanost 
korekcije reda vožnje. 
 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
  
 

 

 

 

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 Ladislav Fućak 

                         
  

  
                         


