PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR “KRIMEJA”
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/09-27/2
URBROJ: 2170-01-09-10-09-1
Rijeka, 18..02.2009.god.
ZAPISNIK
sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora broj 27 od 18.veljače 2009.godine održane u u
prostorijama MO”Krimeja”, na adresi: Kumičićeva 50.
Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Zoran Miličević, zamjenik
predsjednika: Ivan Lončarić, Ljiljana Mihić, Danijela Hibšner i Lucio Eškinja.
Ostali nazočni: Petar Petrinić.
Sjednicu je u 18:30 sati otvorio: predsjednik Zoran Miličević i nakon uvodne riječi
predložio je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
3.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora
Prestanak mandata člana i predsjednika VMO "Krimeja" Zorana Miličević
Kooptiranje novog člana u Vijeće Mjesnog odbora "Krimeja"
Izbor predsjednika VMO "Krimeja"
Razno

Rad prema utvrđenom dnevnom redu:
Točka 1.
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora
Predsjednik Vijeća Zoran Miličević pozvao je tajnika VMO Marjan Srdoča da pročita
zapisnik sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. Nakon što je zapisnik pročitan
jednoglasno je usvojen.
Točka 2.
Prestanak mandata člana i predsjednika VMO "Krimeja" Zorana Milićević
Nakon što je od 1. veljače 2009. godine član i predsjednik VMO "Krimeja" Zoran
Miličević sporazumom između Odjela Gradske uprave za komunalni sustav i Odjela za
gradsku samoupravu i upravu počeo obavljati poslove i zadaće Vodećeg referenta (2) tajnika
mjesnog odbora "Krimeja", prema čl. 6. Odluke o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora
na području grada Rijeke (SN PGŽ br. 2/02,14/03 i 13/06), prestao mu je mandat kao članu
Vijeća MO "Krimeja", a stime i dužnost predsjednika.
O prestanku mandata člana i predsjednika VMO"Krimeja", Vijeće nije odlučivalo, već je te
činjenice primilo k znanju bez glasovanja

Točka 3.
Kooptiranje novog člana u Vijeće Mjesnog odbora "Krimeja"
Temeljem čl. 7 Odluke o izborima za članove vijeća mjesnih odbora, člana vijeća
izabranog na stranačkoj listi (Zorana Miličevića) zamjenjuje neizabrani kandidat (Petar

Petrinić) s dotične liste (SDP) s koje je izabran član, a što je odredila politička stranka- SDP
Mjesni ogranak "Krimeja" koja je bila predlagatelj liste.
O početku mandata Petra Petrinića, kao člana Vijeća MO "Krimeja", Vijeće nije odlučivalo,
već je tu činjenicu primilo k znanju bez glasovanja.
Mandat novog člana Vijeća MO "Krimeja", Petra Petrinića započeo je potpisom izjave o
prihvaćanju dužnosti člana Vijeća "(od 18.02. 2009), a traje do isteka mandata Vijeća.
Točka 4.
Izbor predsjednika Viječa Mjesnog odbora "Krimeja"
Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora "Krimeja" istaknut je jedan kandidat i to Petar
Petrinić, te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno izabran na tu dužnost.

Točka 5
Razno
Dogovoreno je da se slijedeća sjednica Vijeća održi početkom mjeseca ožujka na
kojoj bi se, između ostalog raspravljalo o:
- korištenju prostorija Mjesnog odobra,
- zahtjevu za premještanje kontejnera za kućno smeće – Dane Godine 12

Sjednica je završila s radom u 20:30 sati.

Zapisničar:
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora
“Krimeja”
_______________________
Zoran Miličević

Zamjenik predsjednik
Vijeća Mjesnog odbora
“Krimeja”
__________________
Ivan Lončarić

