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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-10/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  12. travnja 2016. 

                       
ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

17. sjednica VMO Drenova održana je  12. travnja  2016. godine u 18.30 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Popov, predsjednik VMO 
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO 
- Aleksandar Bulog, član VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Nenad Mance, član VMO 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. Godinu 
2. Preraspodjela nastale razlike sredstava po komunalnim prioritetima iz 2015. godine 
3. Sudjelovanje MO na sportskim susretima povodom Dana Svetog Vida 
4. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 
 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputio je 
Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. godinu građanima, ovlaštenim 
predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama građana da se u sjedištima 
mjesnih odbora od 1. do 22. travnja 2016. godine zaprimaju prijedlozi za uređenje i održavanje 
objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2017. godinu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2017. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću 
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  
 



 2/3 

 Vijeće je odlučilo obratiti se Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke i TD Rijeka 
promet d.d. Rijeka te zatražiti zajednički sastanak kako bi se pojasnila dinamika 
izvođenja radova po planiranim prioritetima iz 2015. godine, odnosno njihovo 
neizvršenje u planiranim rokovima kao i  zatražiti izvješće o realiziranim sredstvima. 
 
 
 

AD 2  
Prema Izvješću Rijeka prometa d.d. Rijeka pojavila se razlika prema planiranim i ugovorenim 
radovima komunalnih prioriteta za 2015. godinu od 402.818,75 kuna, s PDV -om koju je potrebno 
utrošiti u ovoj godini.  
Vijeće MO Drenova smatra da je potrebno navedenu razliku utrošiti u realizaciju parkirališta, 
odnosno okretišta kraj Osnovne škole Fran Franković na Drenovi, Ivana Žorža 17a,  što se već 
godinama pokušava riješiti kroz sredstva komunalnih prioriteta. Potrebno je zatražiti konačno 
idejno rješenje parkirališta i okretišta te zatražiti dodatno pojašnjenje o postojećim vrtovima iznad 
školskog igrališta koji su u najmu kao i pojašnjenje o imovinsko pravnim problemima na navedenim 
česticama.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o preusmjeravanju razlike sredstava iz 2015. 
godine u realizaciju parkirališta i okretiša kraj Osnovne škole Fran Franković.  
 
 
 

AD 3 
Temeljem poziva Odjela za gradsku samoupravu i upravu na sudjelovanje u sportskim susretima 
mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida u mjesecu lipnju donijet je zaključak da će MO 
Drenova predstavljati ekipa boćarica.   
 
 
Zaključak:  

 Vijeće je suglasno sa odlukom o sudjelovanju ekipe boćarica na sportskim susretima 
mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida.  

 
 

 
AD 4 
 
3.1 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za 
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca ožujka i travnja uz napomenu da razina buke u 
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.   
 
3.2  Temeljem zamolbe za odobrenjem organiziranja tržnice Eko Cvetko na području Cvetkovog 
trga na Drenovi, Grupe solidarne razmjene, ogranak Drenova, Vijeće je suglasno sa zatraženim i 
daje svoju podršku inicijativi građana okupljenih u GSR. Vijeće smatra da je potrebno vizualno i 
prostorno odvojiti male lokalne necertificirane proizvođače od ekološki certificiranih proizvođača 
kako među posjetiteljima ne bi došlo do zabune.   
 
3.3 Vijeće MO Drenova u više se navrata obraćalo nadležnom TD Rijeka promet d.d. Rijeka radi 
podizanja prometne sigurnosti u Ulici Brdina. Nakon terenskog izvida od strane Rijeka prometa 
utvrđeno je da nedostaje prometni znak ograničenja brzine na 30 km/h na istočnom privozu te će 
se isti ponovno postaviti. 
 
3.4 Temeljem prijave gosp. Saše Torbice upućen je dopis nadležnom KD Vodovod i kanalizacija i 
Komunalnom sustavu s primjedbom o načinu izvođenja radova na kanalizacijskom sustavu u Ulici 
Braće Hlača, problemu dizanja prašine tijekom vožnje na nedovršenim dionicama ulica i dinamici 
izvođenja radova, odnosno neasfaltiranja dijelova gdje je završeno polaganje novog 
kanalizacijskog sustava.  
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3.5 Temeljem prijave građana i vijećnika Tomislava Vukušića o iskopima koji se vrše iznad mjesta 
Grohovo na terenu sklonom klizištima, upućena je primjedba nadležnom Komunalnom redarstvu 
od kojih je pristigao odgovor da radove na predmetnom zemljištu izvodi Centrogradnja d.o.o. iz 
Zagreba. Prema odgovornoj osobi predmetno zemljište se koristi za privremeno deponiranje i  
usitnjavanje materijala iz iskopa na radnim dionicama kod izgradnje sanitarne kanalizacije i 
vodovoda na području Drenove. Stranka je izjavila da na navedenom zemljištu ne vrši nikakve 
iskope već samo obradu iskopnog materijala. Prijava je na daljnje postupanje proslijeđena 
nadležnoj rudarskoj inspekciji pri Ministarstvu gospodarstva.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                                     Damir Popov 

 

 

  

  
 


