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ZAPISNIK
S 6. SJEDNICE VMO KRIMEJA
6. sjednica VMO Krimeja održana je 20.04.2015. (ponedjeljak) s početkom u 19,30 sati u
prostorijama MO Krimeja, Kumičićeva 50.
Sjednici su bili nazočni:
- Petar Petrinić, predsjednik VMO
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO
- Danijela Bradamante, članica VMO
- Arsen Cinaš, član VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO.

Usvajanje zapisnika s 4. i 5. sjednice VMO Krimeja:
 Zapisnici su jednoglasno usvojeni

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Utvrđivanje prijedloga prioriteta – malih komunalnih akcija za 2016.
2. Provođenje programa rada

AD -1
Predsjednik VMO Petar Petrinić podsjetio je članove Vijeća o proceduri za donošenje
Komunalnih prioriteta za 2016. godinu. U razdoblju od 1. do 20. travnja, kako je bilo navedeno u
javnome pozivu, pristiglo je samo jedan zahtjev i to: ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade
Krimeja br. 5.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je donijelo zaključak da se do slijedeće sjednice VMO
koja će se održati do 25. svibnja:
- obavi zajednički očevid s nadležnim referentima grada i podnosiocem zahtjeva –
predstavnikom suvlasnika zgrade Krimeja br. 5. s ciljem utvrđivanja opravdanosti
zahtjeva,
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-

da se , do toga roka, na temelju prijedloga članova Vijeća MO utvrdi konačni prijedlog
prioriteta za 2016. godinu.

AD 2
Vijeće MO i Udruga antifašističkih boraca Krimeja tradicionalno obilježavaju 21. travanj, dan
kada je oslobođen Sušak-Krimeja te se tim povodom polažu vijenci na spomen obilježje
poginulim Krimejčanima u Drugome svjetskome ratu.
Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je donijelo zaključak da se vijenci na spomen obilježje
poginulim Krimejčanima u Drugome svjetskome ratu polože u utorak, 21. travnja u 10 sati.

Sjednica je završila u 21,30 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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