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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  KRIMEJA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/26 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  30.08.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO KRIMEJA 

 
8. sjednica VMO Krimeja održana je 30.08. 2019. (petak) 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  7.  sjednice VMO Krimeja: 

• Zapisnik je      jednoglasno usvojen. 
 

 
 
Sjednicu je otvorila  predsjednica VMO i predložila slijedeći  
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkcije plana, 

razvoja i građenja 
2. Dopis – zahtjev stanara zgrade Danijela Godine br. 4 za osiguranjem 

nesmetanog pristupa automobilom u dvorište, 
3. Dopis – zahtjev stanarke zgrade Drage Gervaisa br. 19  
4. Razno 

 
AD-1, AD-2, AD-3 
Tajnik je upoznao Vijećnike: 
-  s dobivenim odgovorom  Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkcije 

plana, razvoja i građenja na naš dopis od 24.07. 2019.  vezano za obilježavanje 
pješačkog prijelaza u Ulici Krimeja kod kbr. 30. 

- Dopisom – zahtjevom stanara zgrade Danijela Godine br. 4 za osiguranjem 
nesmetanog pristupa automobilom u dvorište, 

- Dopis – zahtjev stanarke zgrade Drage Gervaisa br. 19 za ukidanjem autobusnog 
stajališta u Ulici Drage Gervaisa i za zagrađivanjem dvorišnog parkirališta. 
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Zaključak 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO je jednoglasno  je usvojilo slijedeće zaključke: 

1. Viječnik Lucio Eškinja sačinit će novi dopis s dodatnim obrazloženjem za  
Odjel gradske uprave za komunalni sustav nakon kojeg će Predsjednica 
Vijeća tražiti od pročelnice Odjela da se obavi zajednički očevid na 
lokacijama u Ulici Krimeja kod kbr, 30 vezano za obilježavanje pješačkog 
prijelaza i u Ulici Danijela Godine kod k. br.  4 vezano za osiguravanje 
nesmetanog pristupa automobilom u dvorište. 
Tom prilikom  tražili bi se i odgovori od pročelnice na prijašnje zahtjeve 
VMO vezano za parkirališta na području MO koja su prešla u suvlasništvo 
stanara zgrada. 

2. Vijeće podupire prijedlog za ukidanjem autobusnog  stajališta prigradske 
linije br 9. u Ulici Drage Gervaisa kod kbr. 11 u smjeru  Svetog Kuzma iz 
razlog što  putnici tu stanicu ne koriste, a izgubila su se tri parkirna mjesta.  
Zahtjev će se uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i KD 
Autotrolej. 
Sa zahtjevom za zagrađivanjem dvorišnog prostora stanarka se upućuje da 
se obrati  Odjelu  gradske uprave za komunalni sustav 
 

AD-4 
Na prijedlog vijećnika Borisa Mijolovića vijeće je donijelo  
 
Zaključak: 
da se uputi zahtjev Rijekapometu za ponovnom postavom pet stupića u 
Kumičićevoj ulici kod kbr. 22 koje je netko otuđio. 
 
 
 
 
 
 
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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