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PRIMORSKO-GORANSKA 
ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KRIMEJA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/26 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,  26.06.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 6. SJEDNICE VMO KRIMEJA 

 
6. sjednica VMO Krimeja održana je 26.06. 2019. (srijeda) s početkom u 19 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 

 
Usvajanje zapisnika  5.  sjednice VMO Krimeja: 

• Zapisnik je      jednoglasno usvojen. 
 

 
 
Sjednicu je otvorila  predsjednica VMO i predložila slijedeći  
 

 
DNEVNI RED: 

1. Programske aktivnosti za 2020. godinu – prijedlozi i usvajanje 
2. Pješački prijelaz u Ulici Krimeja kod kbr. 30 
3. Zatvaranje parkirnih mjesta u dvorištu zgrade Drage Gervaisa 4 i 6 

 
AD-1 

 
Predsjednica VMO Danijela Bradamante podsjetila  je kako programe aktivnosti za 
2020. godinu treba usvojiti do 20. srpnja 2019., a u skladu sa donošenjem prijedloga 
izrade Proračuna Grada Rijeke za 2020., kao i projekcija za 2021. i 2022. 
Tijekom rasprave članovi VMO predložili su slijedećih sedam  (7) programa u ukupnom 
iznosu od 21.200,00 kn i to: 

1. Pusni dani na Krimeji                                                        2.9000,00 kn                       
2. Obilježavanje Međunarodnog dana žena                         3.5000,00 kn                                                                                                 
3. Obilježavanje dana oslobođenja Rijeke-Krimeje              1.100,00 kn               
4. Dani Mjesnog odbora Krrimeja                                         5.570,00 kn 

sportski program                                                            1.2000,00 kn 
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5. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih  osoba          1.4000,00 kn 
6. Doček Djeda Božićnjaka                                                  3.8000,00 kn 
7. U susret Novoj Godini                                                       1.730,00 kn                                       

 
 
 
                                              

Zaključak 
Vijeće MO je jednoglasno  je usvojilo prijedlog Programa rada za 2020. Godinu 
 
AD-2 
Nakon upoznavanja s prijedlogom  dopisa vijećnika Hrvoja Mihaljevića u kojem je 
detaljnije obrazložen zahtjev i neodustajanje  Vijeća od  postavljanja pješačkog prijelaza  
donijet je  slijedeći  
Zaključak: 
Vijeće MO Krimeja ne odustaje od zahtjeva za postavom pješačkog prijelaza u 
Ulici Krimeja kod kbr. 30 te se ponovo obraća ovim dopisom Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav. 
 
AD-3 
Vijećnici su upoznati s dopisom-odgovorom Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
stanarima zgrada Drage Gervaisa br. 4 i 6 vezano za njihov upit za postavljanje znaka 
zabrane parkiranja osim za stanare zgrada smatrajući da su oni sada suvlasnici te 
čestice jer su dobili novi vlasnički list. 
Zaključak 
Vijeće MO tražit će dodatne informacije od gradske uprave vezano za postavljanja 
prepreka i znakova zabrane parkiranja osim za stanare na javnim površinama jer 
na području mjesnoga odbora ima više takvih situacija. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21  sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za 
mjesnu samoupravu: 

Predsjednica VMO Krimeja: 
 

   Zoran Miličević       Danijela Bradamante 
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