PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR “KRIMEJA”
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/09-27/5
URBROJ: 2170-01-09-10-09-1
Rijeka, 23..06.2009.god.
ZAPISNIK
sa svečane sjednice Vijeća Mjesnog odbora broj 31 od 19.lipnja 2009.godine održane u u
prostorijama MO”Krimeja”, na adresi: Kumičićeva 50.
Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Petar Petrinić, zamjenik predsjednika: Ivan
Lončarić, Ljiljana Mihić, Danijela Hibšner i Lucio Eškinja.
Svečanoj sjednici, osim članova Vijeća, prisutno 100 uzvanika.
Sjednicu je u 18:30 sati otvorio: predsjednik Petar Petrinić i nakon uvodne riječi predložio je
slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:
DNEVNI RED
1. Svečani govori predsjednika Vijeća MO "Krimeja" i predsjednika UABA-a "Krimeja" povodom
obilježavanja Dana Mjesnog odbora, 20. lipnja, i Dana antifašističke borbe RH, 22. lipnja
2. Otvaranje izložbe slikarice Nede Mavrinac Šafar,
3. Polaganje vijenaca na spomen ploći,
4. Podjela nagrada učesnicima turnira u briškuli i trešeti,
5. Zabavni program..

Predsjednik Vijeća MO "Krimeja" Petar Petrinić obratio se je prisutnim vijećnicima,
aktivistima i gostima referatom u kojem je istakao važnost obilježavanja ovog datuma,
povijest nastanka Mjesnog odbora "Krimeja" i zahvalio se svim akativistima koji su se
nesebično zalagali i angažirali u brojnim akcijama i dali neprocjenjivi doprinos u razvitku
našeg mjesnog područja u proteklih dvadeset osam godina.
Predsjednik podružnice UABA-a "Krimeja", gospodin Keserović Sladić u svom govoru
istaknuo je važnost obilježavanja Dana antifašistićke borbe RH, vrednote Domovinskog rata,
pobjedi u Drugome svjetskome ratu koje nas je uvrstilo u krug antifašističkih zemalja, što
ostaje trajno nasljeđe sveih demokratskih zemalja današnjice.
Prigodnim govorom otvorena je izložba slika naše sugrađanke, članice Kluba starijih
osoba i umirovljenika "Krimeja", gospođe Nede Mavrinac Šafar.
Delegacije Vijeća MO "Krimeja", UABA-a podružnica "Krimeja" i MO SDP-a položile su
vijence na spomen ploči palim borcima i žrtvama fašističkog terora.
Nakon podjele nagrada učesnicima turnira u briškuli i trešeti uslijedio je zabavni program.
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