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Z A P I S N I K 
S 6. SJEDNICE VMO KRIMEJA 

 
 

6. sjednica VMO Krimeja održana je 1.02. 2011. godine (utorak) 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 5. sjednice VMO Krimeja: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za razdoblje od 1.01. do 31. prosinca 2010. 
godine, 

2. Financijski plan za 2011. godinu 
3. Zahtjevi grañana. 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik VMO izvijestio je članove Vijeća o realizaciji zaključaka 
donesenih na  prethodnoj sjednici održanoj 15.12. 2010.: 

- Dana 21. prosinca organiziran je doček Djeda Mraza/Božičnjaka,, te je uz zabavni program u 
kojem su učestvovala djeca i tete Dječjeg vrtića "ðurñice" podijeljeno 79 darova. Uz djecu bilo 
je prisutno preko sto roditelja,  

- Dana 29 prosinca u suradnji s Klubom umirovljenika i starijih osoba održan je 
prednovogodišnji susret aktivista. U programu su učestvovali Klapa "Gradelin" i muzičar 
Vladimir Mikler. Bilo je prisutno 100 grañana.. Takoñer, posječeni su bolesni i nemoćni 
aktivisti, 

- Dana 28. prosinca održan je zajednički sastanak s predstavnicima Rijekaprometa, korisnicima 
poslovnih prostora u Kumičićevoj br. 42 i Vedranom Vrsalovićem, te je dogovoreno da se 
stupići neće postavljati, da je dovoljna horizontalna žuta traka zabrane parkiranja. Tomislav 
Odicki je povukao svoj zahtjev- pritužbu. 

-  
AD 1 
Nakon analize provedenih aktivnosti u 2010. godini Vijeće MO jednoglasno je donijelo  
 
Zaključak 
Usvaja se izvješće o radu Vijeća Mjesnoga odbora Krimeja za razdoblje od 1.01. do 31. prosinca 
2010. godine koji je i sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 
 
 



 
 
 
 
AD 2 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO jednoglasno je donijelo  
 
Zaključak 
Usvaja se financijski plan za 2011. godinu. 
  
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike s zahtjevima stanara zgrada Kumičićeva 3a, 5, 5a 5b , 5c i 
Drage Gervaisa 22 za iscrtavanjem pješačkih prijelaza u spomenutim ulicama 
 
Zaključak 
Vijeće MO je jednoglasno  je donijelo zaključak da zahtjev za iscrtavanjem pješačkoga prijelaza 
u Kumičićevoj ulici uputi nadležnoj Županijskoj upravi za ceste, a zahtjev koji se odnosi na 
Ulicu Drage Gervaisa  TD Rijekapromet.  
 
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 
 
 
 


