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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KRIMEJA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-27/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  12.07.2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 33. SJEDNICE VMO KRIMEJA 
 

33. sjednica VMO Krimeja održana je 12.07.2017. (srijeda) s početkom u 9,30 sati u Ulici 
Krimeja kod kbr. 30. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Petar Petrinić, predsjednik VMO 
- Boris Mijolovoć , zamjenik predsjednika VMO 
- Lucio Eškinja, član VMO 
- Arsen Cimaš, član VMO 
- Danijela Bradamante, članica VMO 
- Zoran Miličević , tajnik MO 

 
Sjednici također nazočni: 
 
Vlado Klobučar, predstavnik Rijeka prometa i Kristina Banić, predstavnik Grada Rijeke, 
Odjel za komunalni sustav 

. 
 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 
 

DNEVNI RED: 
1. Obilježavanje pješačkog prijelaza u Ulici Krimeja 
 
  
AD 1  
     Na inicijativu građana i uz podršku zabrinutih roditelja djece Vijeće Mjesnoga odbora 
Krimeja u više  navrata ukazivalo na problem neobilježenog pješačkog prijelaza u Ulici 
Krimeja kod kbr. 30, na mjestu ustaljenog pješačkoga toka koji ide Stubama Rudolfa 
Đodana kojeg presijeca spomenuta ulica, te upućivalo dopise Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji plana, razvoja i gradnje i Rijekaprometu d.o.o.  
    I u danas  dobivenim odgovorima od strane predstavnika Odjela za komunalni sustav I 
Rijekaprometa ponovo se navodi  da se pješački prijelaz ne može obilježiti jer da prema 
postojećoj zakonskoj regulativi nisu zadovoljeni normativni uvjeti, a s aspekta sigurnosnih 
uvjeta ne postoji minimalna preglednost. Nadalje, da se u prometnoj praksi se  takom 
malim međusobnim udaljenostima ne označavaju novi pješački prijelazi nego se pješački 
promet usmjerava na postojeće prijelaze. U ovo  slučaju, jedan na udaljenosti od 75m, i 
drugi na udaljenosti 66m. Također,da moli broj građana gravitira tom prijelazu. 
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     Članovi Vijeća u raspravi su istakli da ne prihvaćaju dana obrazložena zašto se ne 
može obilježiti pješački prijelaz na toj lokaciji jer konstatacija da mali broj građana gravitira 
tom prijelazu nije točna, da se građani mogu preusmjeravati na drugi pješački prijelaz nije 
ostvariva jer pješaci postupaju onako kao su godinama navikli i prema prometnim 
pravilima nije obaveza da pješak mora koristiti obilježeni prijelaz ako je od istog udaljen 
više od 50m u naselju, da se u neposrednoj blizini već nalaze dva pješačka prijelaza nije 
relevantna jer takvih situacija u gradu ima puno, preglednost na tom dijelu ceste između 
dva blaga zavoja nije značajno smanjena. 
     Iako je na ovom dijelu ceste ograničenje brzine 50km/h, zbog ne pridržavanja tog 
ograničenja od velikog broja vozača i neobilježenog pješačkog prijelaza postoji velika 
opasnost od stradavanja pješaka , posebno djece koja pretrčavaju cestu baš na tom dijelu 
ulice. 
 
Budući da se ne radi o velikim investicijama, a u pitanju je sigurnost odvijanja prometa, a 
posebno zaštita sigurnosti pješaka VMO Krimeja donijelo je slijedeći  
 
Zaključak: 
   
 
     Vijeće Mjesnoga odbora Krimeja jednoglasno i dalje stoji kod zaključka kako je ovaj 
zahtjev za obilježavanje pješačkoga prijelaza u Ulici Krimeja kod kbr. 30 opravdan i nužan 
iz razloga što postoji bojazan za sigurnost pješaka, a posebno školske djece te će 
poduzimati daljnje aktivnosti na realizaciji istog.           
 
. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 10,30  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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