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ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO PAŠAC 
 

8. sjednica VMO Pašac održana je 22.03.2011. (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 
- Anica Bezjak, članica VMO 
- Nino Margan, član VMO 
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
-     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Patricia Pavleković, članica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Pašac: 
 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu i direkcije za mjesnu samoupravu 
o programskim aktivnostima VMO te financiranju programa 

2. Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
3.  Dječja maškarana reduta – izvješće 
4. Tekuća komunalna problematika 

      5.   Razno: informacije i zamolbe grañana 
 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 



 
 
 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak  dao je na uvid materijal Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu o finaciranju programskih aktivnosti Vijeća mjesnih odbora za 2011. 
godinu u iznosu od 20.000,00 kuna. 

Zaključak: 

Vijeće MO Pašac je navedeno primilo na znanje.   
 
 
AD 2 
 
Tajnica je obavijestila Vijeće o Pozivu Odjela za gradsku samoupravu na podnošenje 
prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni 
zahvati) za 2012. godinu kojim se pozivaju grañani, ovlašteni predstavnici suvlasnika 
stambeno-poslovnih objekata i udruge grañana da se u sjedištima mjesnih odbora u 
razdoblju od 28. ožujka do 22. travnja 2011.zaprimaju prijedlozi. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 

Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak pročitao je izvješće o provedenom programu Dječja 
maškarana reduta. Program se održao 6.02.2011. god. Učestvovalo je 30 – ak djece. Za 
program je utrošeno 694,79 kn koje je financirao Odjel za gradsku upravu i samoupravu.  

Zaključak: 
 
Vijeće  je usvojilo izvješće. 
 
 
AD 4 

Predsjednik Vijeća, g. Ladislav Fućak obavijestio je prisutne o tekućoj komunalnoj 
problematici.  

Zaključak: 

Uputiti dopise. 
1. "Odašiljači i veze" – da se poboljša vidljivost televizijskih programa na 

području Pašca 
2. Rijeka promet d.d. – riješiti stajanje vode u zavoju kod autobusne stanice Dom 

Pašac 
3. Mesopusnoj kumpaniji Pašac – da očiste plati ispred Doma Pašac. 

 



 

 

 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pašac: 

 
Kristina Dumić Červar Ladislav Fućak 

                         


