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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-10/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  15. rujna  2016. 

                       
ZAPISNIK 

SA 21. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

21. sjednica VMO Drenova održana je  20. rujna  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 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. svečane sjednice VMO Drenova: 

 Zapisnici su jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješće o održanim Danima Drenove 
2. Rebalans financijskog plana 
3. Komunalni radovi na području MO Drenova 
4. Planiranje programa rada za 2017. godinu  
5. Razno- informacije i zamolbe građana 

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Damir Popov dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranom 
programu Dana Drenove za 2016. godinu za koje je utrošeno 10.326,92 kuna po programu rada 
Vijeća MO.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu Dana Drenove u 
2016. godini.  Izvješće se dostavlja nadležnoj Direkciji za mjesnu samoupravu.  

 

 
AD 2  
Predsjednik VMO Damir Popov dao je vijećnicima na raspravu rebalans Financijskog plana za 
2016. godinu s obzirom da je došlo do izmjena u Financijskom planu, odnosno promjeni pozicija na 
programu Dan MO.  Programskom aktivnošću Dan MO planirano je pokrivanje troškova ostalih 
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usluga iz sredstava donacija u iznosu od 2.000,00 kuna, međutim stvarni rashodi na ovoj poziciji 
iznose 790,00 kuna. Također troškovi autorskog ugovora o umjetničkom djelu sa izvođačem veći 
su za 743,00 kune od planiranog iznosa, te potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava na poziciju  
osobne i intelektualne usluge donacija u iznosu od 745,00 kuna iz sredstava pristiglih donacija.   
Zaključkom Vijeća preostala sredstva ostvarena od dobivenih donacija i poticaja preusmjeravaju se 

na realizaciju programske aktivnosti  "Dočeka  Svetog Nikole".  

 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Rebalans financijskog plana MO Drenova za 2016. 
godinu.  

 
 

AD 3 
Tijekom mjeseca rujna izvršena je zamjena umjetnog travnjaka na igralištu kraj Osnove škole Fran 
Franković iz sredstava komunalnih prioriteta MO Drenova preostalih nakon javne nabave za 2015. 
i 2016. godinu nakon dogovora na sastanku u Odjelu za komunalni sustav održanog 30. svibnja 
2016. godine. Preostala razlika sredstva iznosi 334.276,25 kuna sa PDV-om.  
Na traženje Vijeća MO i Vijeća roditelja Osnovne škole izvedeni su i radovi na sanaciji postojećih 
golova te su iscrtane nove oznake na igralištu u suradnji s Odjelom gradske uprave za 
gospodarenje imovinom. Izvest će se i radovi na sanaciji postojećih koševa te izvršiti manji 
popravci postojeće ograde.   
Prema prijedlogu gospodina Gorana Šarića upućen je dodatak Prijedlogu prioriteta za 2017. 
godinu Odjelu za komunalni sustav - potreba za saniranjem kolnika u Ulici Brca kod kućnog broja 
12.  
Zahtjev obitelji Petrović iz Ulice Brca 12 za izgradnjom potpornog zida te postavljanjem bukobrana 
upućen je nadležnim službama Grada Rijeke.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 

 
AD 4 
Prema programu rada Vijeća u pripremi su programi za 2017. godinu.  Program kulture priprema 
se u suradnji s Pododborom za kulturu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Drenova usvojit će programe rada za 2017. godinu na sljedećoj sjednici 
Vijeća.  

 
 
 
 
AD 5 
 
 
5.1 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za 
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca rujna uz napomenu da razina buke u predmetnom 
razdoblju bude u skladu s propisima.   
 
5.2 Vijeće je primilo na znanje dopis gospodina Dine Juriševića, Brdina 13 o problematici izvođenja 
radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži KD Vodovod i kanalizacija te odgovor 
Gradonačelnika Rijeke mr. Vojka Obersnela gospodinu Juriševiću.  
 
5.3 Problematiku s neovlaštenim ulascima maloljetnika u bunkere na adresama Brca 14-20 Grad 
Rijeka nije u mogućnosti rješavati jer nije vlasnik bunkera niti njima upravlja. Zaključak je Vijeća 
problem dostaviti Ministarstvu obrane te zatražiti odgovarajuće rješenje.  
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5.4 Dopis obitelji Jugo, Drenovski put 172 sa zamolbom za naknadu štete nakon puknuća 
vodovodne cijevi nakon radova na uređenju kolnika Vijeće je uputilo nadležnim službama.  
 
5.5 Zahtjevi gospodina Bratulića za sanacijom stepeništa i sanacijom odvodnje oborinskih voda 
upućeni su nadležnom TD Rijekapromet d.d. na postupanje.  
 
5.6 Zahtjev gospodina Radulića za postavljanjem prometnih ogledala upućen je nadležnom TD 
Rijekapromet d.d. Prema odgovoru TD Rijekapromet ogledalo će se postaviti na križanju Ulice Ive 
Lole Ribara i Kučićkog puta, a ostale tražene lokacije imaju dovoljnu horizontalnu preglednost pa 
na njima nije potrebno postavljanje.  
 
5.7 Zahtjev gđe Bandera s problematikom odvodnje oborinskih voda upućen je nadležnom  
Komunalnom sustavu i KD Vodovod i kanalizacija i TD Rijeka promet d.d. Rijeka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  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 

 

 

  

  
 


