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Z A P I S N I K 
S 3. SJEDNICE VMO KRIMEJA 

 
 

3. sjednica VMO Krimeja održana je 18.10. 2010. godine (ponedjeljak) 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 2. sjednice VMO Krimeja: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti Mjesnog odbora Krimeja za 2011. godinu,  
2. Razno, 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Prije prelaska na Dnevni red. predsjednik VMO izvijesti je članove Vijeća o realizaciji zaključaka 
donesenih na  prethodnoj sjednici održanoj 23.09. 2010.: 

- dana 1. listopada 2010. održan je zajednički program obilježavanja Međunarodnog dana 
starijih osoba i dio programa obilježavanje Dana MO – otvaranje izložbe amaterske slikarice 
Nađe Cenov, domjenak uz tombolu i muzički program. Ovom programu bilo je nazočno cca 
100 građana. 

- dana 16. listopada otvoreno je novouređeno boćalište Krimeja i održan sportski turnir u 
boćanju (4 ekipe) i turnir u briškuli i trešeti (16 ekipa). Na otvaranju i u sportskim turnirima 
sudjelovalo je cca 150 građana 

 
AD 1 
Predsjednik VMO i tajnik obrazložili su prijedlog Programske aktivnosti VMO Krimeja za 2011. godinu. 
Članica Vijeća, Danijela Bradamante predložila je da su u programske aktivnosti za narednu godinu 
uvrsti i program za dječju radionicu i da se do kraja godine održi jedna dječja priredba, a sve u suradnji 
s Dječijim vrtičem "Đurđice" koji je izrazio želju za suradnjom s MO.  Obrazlažujući svoj prijedlog 
navela je da. ako nismo u mogućnosti održati program Sveti Nikola/ Djed Božičnajak zbog brojnosti 
ostalih programa i ako Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo u narednoj godini neće financirati 
takve programe, barem da  nešto učinimo za najmlađe. 
Članica Vijeća Ljiljana Mihić podržava ovaj prijedlog, smatrajući  da raspoložim sredstvima za 
programske aktivnosti MO nije moguće financirati priredbu i  poklon pakete, a  da nije opravdano u 
današnje vrijeme tražiti od roditelja da  financiraju program i poklon pakete za svoju djecu.  
Ostali članovi Vijeća., Arsen Cimaš i Ivan Host također podržavaju ovu inicijativu s prijedlogom da se   
sredstva u iznosu 1.000,00 kuna za novo predloženu programsku aktivnosti "Održavanje likovne 
radionice za najmlađe" osiguraju smanjenjem sredstava za taj iznos   iz predloženi drugih programa.  
 
 



 
 
 
 Zaključak 
Vijeće  je jednoglasno usvojilo programske aktivnosti VMO Krimeja za 2011. godinu koje se 
sastoje iz programa: "Pusni dani na Krimeji", "Obilježavanje Dana žena", "Obilježavanje Dana 
oslobođenja Rijeke-Krimeje", "Obilježavanje Dana MO i Dana antifašističke borbe". 
"Obilježavanje Muđunarodnog dana starijih osoba", "U susret Novoj Godini" i "Održavanje 
likovno-kreativne radionice za najmlađe"  
 
 
Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da se u suradnji s Dječijim vrtićem "Đurđice krajem 
ove godine održi jedna predstava za djecu. 
 
 
 
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 
 
 
 


