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ZAPISNIK
S 26. SJEDNICE VMO KRIMEJA

26. sjednica VMO Krimeja održana je 15.12.2016. (četvrtakl) s početkom u 18 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 Cimaš, član VMO
- Lucio Eškinja, član VMO
- Zoran Miličević , tajnik MO

Usvajanje zapisnika 25. sjednice VMO Krimeja:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Preregulacija prometa u Kumičićevoj ulici kod kbr. 8
2. Označavanje pješačkoga prijelaza u Ulici Krimeja kod kbr. 30
3. Usvajanje Financijskog plana Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za
2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
4. Provođenje programa rada – program „U susret Novoj godini“
5. Informacija o zatvaranju žiro računa mjesnih odbora
AD 1
Članovi Vijeća prihvatili su zapisnik-promemoriju sa sastanka održanog 1.12. 2016. godine na
kojem su bili prisutni, osim članova Vijeća, predstavnici Grada Rijeke, Odjel za komunalni sustav I
Rijeka prometa.
Na sastanku članovi Vijeća tražili su dodatna tumačena i informacije o : mogućnosti
semaforizacije – semafor na poziv, postave treptača, postave led rasvjete u asfalt na pješačkom
prijelazu, postave mjerača brzine koji obavještava vozače o brzini, kako spriječiti parkiranje vozila
u zoni preglednosti prije pješačkog prijelaza iz smjera grada, kako nadomjestiti ukinuta parkirna
mjesta kod Dispanzera, potrebi preasfaltiranja asfaltom s eruptivnim kamenim agregatom tog
dijela ulice.
U odgovoru je istaknuto da se je prilikom izrade prometnog projekt sve navedeno imalo u vidu, ali
naslijeđena prometna infrastruktura, imovinsko-pravni odnosi, pravila struke i financijska sredstva
diktirali su predložena rješenja na koja je dobivena i suglasnost Policijske uprave. Asfaltiranje
Kumičićeva ulice je u planu za 2017. godinu te bi se tom prilikom paralelno izveli i radovi na
preregulaciji prometa prema prometnome rješenju. Kontinuiranim pračenjem situacije nakon
preregulacije prometa predlagala bi se dodatna rješenja.
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Zaključak
Budući da je asfaltiranje Kumičićeve ulice planirano još u 2015. godini, a nije realizirano,
VMO Krimeja ima rezerve oko izvršavanja tog plana u 2017. godini, te je iz toga razloga
donijelo zaključak da se od Rijekaprometa traži očitovanje iz kojih sredstava se namjerava
pokriti trošak asfaltiranja Kumičićeve ulice i kada se u 2017. godini planira taj zahvat.

AD 2
Tajnik VMO izvjestio je članove Vijeća s dopisom, odnosno negativnim odgovorom TD Rijeka
promet d. d. vezano za zahtjev za označavanjem pješačkoga prijelaza u Ulici Krimeja kod kbr. 30.
Navedene razloge u obrazloženju da se na tako malim međusobnim udaljenostima ne označavaju
novi pješački prijelazi i da bi se ukinulo 4-6 parkirnih mjesta članovi Vijeća smatraju da nisu
dovoljan razlog za neoznačavanje pješačkoga prijelaza jer je to uobičajeni pješački tok-put koji
koriste građani Krimeje, a posebno djeca koja pohađaju obližnju školu i dječji vrtić. Kako je
parkiranje nemoguće s obje strane ulice, trebalo bi se ukinuti samo dva parkirna mjesta.

Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je donijelo zaključak da se ponovo uputi zahtjev Rijeka prometu za
iscrtavanjem pješačkoga prijelaza u Ulici Krimeja kod kbr. 30 uz dodatno obrazloženje.

AD 3
Predsjednik Vijeća je obrazložio prijedlog financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora za 2017.
godinu. Ovaj financijski plan sadrži i projekcije za dvije godine unaprijed, kako to nalaže Zakon o
fiskalnoj odgovornosti. Pripremljen je prema planiranim financijskim troškovima utvrđenim kroz
već usvojene programske aktivnosti za narednu godinu.

Zaključak:
Vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
godinu u predloženom obliku.

AD-4
Predsjednik Vijeća iznio je prijedlog da se programska aktivnost "U susret Novoj godini" održi u
četvrtak, 22 prosinca s početkom u 18 sati u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba
Krimeja. U programu bi učestvovali glazbenik Vladimir Mikler i klapa Gradelini.

Zaključak
Vijeće MO Krimeja jednoglasno je usvojilo prijedlog za realizaciju programske aktivnosti "U
susret Novoj godini".
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AD 5
Tajnik je izvijestio članove Vijeća da se prema novoj Odluci o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice
Grada Rijeke Mjesnim odborima kao proračunskim korisnicima grada Rijeke zatvaraju žiro računi
sa 1. siječnjem 2017. godine.
Zaključak
Članovi vijeća primili su informaciju na znanje.

Sjednica je završila u 20 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Krimeja:

Zoran Miličević

Petar Petrinić
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