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ZAPISNIK
S 27. SJEDNICE VMO KRIMEJA

27. sjednica VMO Krimeja održana je 26.02. 2013. godine (utorak) 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,
Ljiljana Mihić, članica VMO,
Ivan Host, član VMO

Usvajanje zapisnika s 26. sjednice VMO Krimeja:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Provoñenje programa za 2013. godinu – Meñunarodni dan žena,
2. Komunalna problematika,
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća iznio je prijedlog da se programska aktivnost "Meñunarodni dan žena
održi u četvrtak, 7. ožujka u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba. U goste bi
pozvali Makedonsko kulturno umjetničko društvo "Ilinden" koje bi izvelo prigodni program.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo prijedlog za realizaciju programske
aktivnosti "Meñunarodni dan žena".

AD- 2
Predsjednik Vijeća upoznao je vijećnike s problemom zapuštene i neodržavane nekretnine
na početku Kvaternikove ulice koja je u privatnome vlasništvu. Više od tri godine ograñeno je
neprimjerenom ogradom od armaturnog željeza, a tijekom toga vremena na zemljištu se ne
izvode nikakvi radovi. Zemljište je zapušteno, puno smeča, ostataka grañevnog materijala.
Svi dosadašnji pokušaji Vijeća da se prisili vlasnika da uredi zemljište nisu uspjeli.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je donijelo zaključak da se o ovome problemu ovaj put
uputi dopis gradonačelniku.
AD- 3
Udruga "Klub navijača Orijenta" zajedno u suradnji s Udrugom "Socijalna samoposluga"
pokrenula je humanitarnu akciju za pomoć najugroženijim ljudima našeg grada.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je donijelo zaključak da se uključi u ovu humanitarnu
akciju na način da se u iznosu od 580 kuna iz sredstava reprezentacije VMO kupe
prehrambeni artikli i doniraju.

Sjednica je završila u 21 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od 2(dvije) stranice
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:
Zoran Miličević

Predsjednik VMO Krimeja:
Petar Petrinić

