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ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO PAŠAC 
 

5. sjednica VMO Pašac održana je 5.10.2010. (utorak) s početkom u 19:00 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.   Prijedlozi programa za 2011. godinu (sport, urbanizam, poduzetništvo,   
        samouprava) – ROK predaje 15.10.2010. – prijedlozi i usvajanje 
2.     Rebalans financijskog plana za 2010. godinu 
3.   Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 



AD 1 

Tajnica Mjesnog odbora prisutnim Vijećnicima je pročitala prijedlog programa rada Vijeća 
MO pašac za 2011. godinu te je predsjednik Vijeća g. Ladislav Fućak pozvao prisutne 
Vijećnike da se izjasne o predloženim programima. 

Zaključak: 

Vijeće MO je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada Vijeća MO u 2011. godini a 
koji se sastoji od:  
I. Potrebe granana i prijedlozi prioriteta u komunalnom opremanju i ureñenju objekata 
komunalne infrastrukture – mali komunalni zahvati 
III. Ostale aktivnosti koje će Vijeće poduzimati na ureñenju područja MO i poboljšanju 
kvalitete stanovanja 
IV. Potrebe granana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
V. Potrebe granana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja kulture 
VI. Potrebe granana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja poduzetništva i održivog razvoja 
VII. Potrebe granana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja sporta i tehničke kulture 
IX. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja ekologije 
X. Ostale programske aktivnosti i zadaci u 2011. godini 

• XI. Programske aktivnosti Vijeća koje financira ili sufinancira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu 

Svi programi nalaze se u prilogu ovog zapisnika. 
 
AD 2 

Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Ffućak dao je prisutnim Vijećnicima na razmatranje prijedlog 
rebalansa Financijskog plana za 2010. godinu. 

Zaključak: 

Vijeće MO je jednoglasno usvojilo prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2010. 
godinu.i 
 
 
 
 
 
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 

                         


