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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KRIMEJA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/19-01/26 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  9.01.2019. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO KRIMEJA 
 

1. sjednica VMO Krimeja održana je 9.01. 2019. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Krimeja, Kumičićeva 50. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Danijela Bradamante, predsjednica VMO 
- Valentino Bonata , zamjenik predsjednika VMO 
- Lucio Eškinja, član VMO 
- Boris Mijolović, član VMO 
- Hrvoje Miholjević, članica VMO 
- Zoran Miličević , tajnik MO 
 
 
Sjednicu je otvorila  predsjednica VMO i predložila slijedeći nadopunjeni  
 
 
 

DNEVNI RED: 

1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog 
odbora, 

2. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Krimeja, 
3. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Krimeja, 
4. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

mjesnoga odbora Krimeja 
5. Usvajanje Financijsko plana VMO Krimeja za 2019. godinu i projekcije za 2020 i 

2021. 
6. Razno 

 
 
AD-1 

Vijeće mjesnog odbora Krimeja donijelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
 
I.               Za raspolaganje sredstvima financijskog plana ovlašćuju se slijedeće osobe: 
 

- DANIJELA BRADAMANTE ,  predsjednica Vijeća mjesnog odbora KRIMEJA  

      
- VALENTINO BONATA,   zamjenik  predsjednice  Vijeća mjesnog odbora 

KRIMEJA,   
 

II.    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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AD 2  
 
Predsjednica VMO dala je uvodno obrazloženje prijedloga Poslovnika Vijeća MO 
Krimeja, te predložila da se  Vijeće odredi: 
 
U članku 9.                                                                         

Izbor predsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem.  
 

U članku 17.                                                                
Prijedlog za razrješenje predsjednika mogu dati dva člana Vijeća ako predlagatelji 

smatraju da predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika svojim ponašanjem šteti 
ugledu Vijeća ili da je zlouporabio položaj ili prekoračio ovlasti. 

 
U Članak 21.                                                                            

       Predsjednik Vijeća sazvat će sjednicu i ako to zatraže dva člana Vijeća,  

U Članak 42.                                                                                                                 
       Prijedlog za izmjenu Poslovnika mogu podnijeti predsjednik Vijeća, dva člana 
vijeća ili Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 

 
Vijećnik Hrvoje Miholjević  predložoio je da se u članku 17. stav 3. iza rečenice Prijedlog 
za razrješenje predsjednika Vijeća mora biti obrazložen, dodaju riječi: „u pisanome 
obliku“.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo Poslovnik VMO Krimeja s predloženim 

izmjenama i dopunama. 

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik od 26.11. 
2014. 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
AD-3 
Predsjednica VMO dala je uvodno obrazloženje prijedloga Pravila Mjesnoga odbora 
Krimeja, te predložila da se  Vijeće odredi: 
 
U članku 23. 
            Prijedlog za promjenu Pravila mogu podnijeti predsjednik Vijeća, dva  člana 
Vijeća  ili Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo Pravila VMO Krimeja s predloženom 
izmjenom. 
Na dan stupanja na snagu ovih Pravila, prestaju važiti Pravila od 26.11. 2014. 
godine. 
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.  
 
AD-4 



 3 

Predsjednica VMO dala je uvodno obrazloženje prijedloga  Pravilnika o nagrađivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora Krimeja, te predložila 
njegovo usvajanje 
 
Zaključak:  

Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i 
pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora. 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik  od 26.11. 2014. 
Ovaj Pravilnik  stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
AD-5 

Tajnik VMO dao je obrazloženje Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 
2021. godinu koji se temelji na Programu rada za 2019. godinu koje je donijelo VMO u 
prethodnom sazivu. 
 
 

  

 

Zaključak: 

VMO Krimeja jednoglasno je usvojilo Financijskog plana za 2019. godinu i 

projekcije za 2020. i 2021 i potvrdilo Program rada za 2019. godinu 

 
 
 
Sjednica je završila u 20  sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednica VMO Krimeja: 
 

Zoran Miličević Danijela Bradamante 
 
 

 
 

 

 

 

  


