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ZAPISNIK
S 28. SJEDNICE VMO KRIMEJA

28. sjednica VMO Krimeja održana je 27.02.2016. (ponedjeljak) s početkom u 19 sati u
prostorijama MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO
Opravdao izostanak:
- Arsen Cimaš, član VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO

Usvajanje zapisnika 27. sjednice VMO Krimeja:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED:
1. Izvješće o radu VMO Krimeja za 2016. godinu,
2. Fiskalna odgovornost za 2016. godinu
3. Provođenje programa rada za 2017. godinu.
AD- 1
Predsjednik VMO Krimeja elaborirao je Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za 2016.
godinu te je predložio njegovo usvajanje.
Zaključak:
Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno
bez primjedbi i dopuna.
AD-2
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća je potpisnik Izjave o fiskalnoj
odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 2016.
kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, kao i
učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru
proračunom,odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Sukladno tome Vijeće mjesnoga
odbora mora donijeti dokumente koji se tiču fiskalne odgovornosti za proračunsku godinu 2016. , i
to: izjavu, upitnik, i izvještaj o fiskalnoj odgovornosti.
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Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD-3
Predsjednik Vijeća iznio je prijedlog da se programska aktivnost "Međunarodni dan žena" održi u
srijedu, 8. ožujka u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba. U programu bi sudjelovale
klape "Reful" i "Gradelini" i muzičar Vladimir Mikler. U dogovoru s MO Crvenoga križa posjetile bi
se i bolesne aktivistkinje.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo prijedlog za realizaciju programske aktivnosti
"Međunarodni dan žena".

Sjednica je završila u 20 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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