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Z A P I S N I K 
S 1. SJEDNICE VMO KRIMEJA 

 
 

1. sjednica VMO Krimeja održana je 18.06. 2010. godine (petak) s početkom u 19 sati u prostorijama 
MO Krimeja, Kumičićeva 50. 
Sjednici su bili nazočni: 
 

- Petar Petrinić, predsjednik VMO 
- Arsen Cimaš, zamjenik predsjednika VMO 
- Danijela Bradamante, članica VMO, 
- Mirjana Mihić, članica VMO, 
- Ivan Host, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće  sjednice VMO Krimeja: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora,  
2. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Krimeja, 
3. Usvajanje Pravila rada Vijeća Mjesnog odbora Krimeja, 
4. Program obilježavanja Dana Mjesnog odbora i Dana antifašističke borbe 
5. Dopuna Plana prioriteta komunalnih akcija za 2010. godinu 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Vijeće mjesnog odbora raspravljalo je o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na žiro 
računu, te je nakon rasprave donijelo slijedeću  

O D L U K U 
I.   Za raspolaganje sredstvima na žiro računu ovlašćuju se slijedeće osobe: 
     - PETAR PETRINIĆ, predsjednik Vijeća mjesnog odbora, 
     - ARSEN CIMAŠ, zamjenik predsjednika 
II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 
AD 2 
Članovi vijeća na konstituirajućoj sjednicu dobili su prijedlog teksta ovog dokumenta 
 
Zaključak 
Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Krimeja 
 
AD 3 
Članovi vijeća na konstituirajućoj sjednici dobili su prijedlog teksta ovog dokumenta 
 
Zaključak 
Nakon rasprave jednoglasno su usvojena Pravila rada Vijeća Mjesnog odbora Krimeja.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
AD 4 
Tradicionalno obilježavanje Dana Mjesnog odbora i Dana antifašističke bore u planiranom vremenu 
neće se moći u cijelosti provesti iz razloga što radovi na boćalištu nisu gotovi zbog loših vremenskih 
uvjeta. 
 
Zaključak 
Vijeće mjesnog obora jednoglasno je donijelo zaključak da se povodom Dana Mo i Dana 
antifašističke borbe polože vijenci na spomen obilježje palim borcima i žrtvama fašističkog 
terora u ponedjeljak, 21. lipnja s početkom u 10 sati, a da se ostali dio programa realizira u  
mjesecu  rujnu. 
 
AD 5 
Dopisom Rijekaprometa (br.01-1143/10 SS 0d 2.06. 2010.) Vijeće je izvješteno da je nakon 
ugovaranja planom predviđenih prioriteta za 2010. evidentiran ostatak sredstava u iznosu 7.190,00kn 
sa PDV-om.  
 
Zaključak 
Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da se evidentirani ostatak sredstava u iznosu od 
7.190,00 kn sa PDV-om iz Plana prioriteta za 2010. godinu utroši na dodatne radove na sanaciji 
stjienskog pokosa u Ulici Krimeja kod kbr. 13 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21,00 sati 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2(dvije) stranice 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                Predsjednik VMO Krimeja: 
 
                    Zoran Miličević                                                                    Petar Petrinić 
 
 
 


