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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-10/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  27. travnja  2015. 

                       
ZAPISNIK 

SA 6. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

6. sjednica VMO Drenova održana je  27. travnja 2015. godine u 17.30 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Popov, predsjednik VMO 
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO 
- Aleksandar Bulog, član VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nenad Mance, član VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice  VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog za formiranje Pododbora za kulturu i sport 
2. Drenovski list –priprema novog izdanja 
3. Sportski susreti MO-a povodom Dana Svetog Vida 
4. Priprema za Dane Drenove 
5. Preraspodjela razlike sredstava komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
6. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
7. Prijedlog za zajednički sastanak s odjelima gradske uprave  uz pitanja VMO Drenova 
8. Osvrt na sastanak u KD Kozala 
9. Tematske sjednice Odbora za mjesnu samoupravu 
10. Razno - informacije i zamolbe građana 
 
 

Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
Na prijedlog vijećnika Aleksandra Buloga sjednici je prisustvovao gospodin Željko Delač u svrhu 
formiranja Pododbora za kulturu. Na sljedeću sjednicu pozvat će se i ostale članove predložene za 
Pododbor, gospodina Christiana Grailacha i Kristiana Iskru kako bi se započelo s pripremama 
Dana Drenove.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
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AD 2 
Načelno su definirane teme i aktualnosti za sljedeći broj Drenovskog lista koji je u pripremi. 
 
Zaključak:  

 Članovi vijeća dostavit će svoje izjave povodom stupanja na mandat u Vijeće MO 
Drenova. 

 
 
AD 3 
Temeljem poziva Odjela za gradsku samoupravu i upravu za sudjelovanje u sportskim susretima 
mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida, za MO Drenova sudjelovat će ekipa boćarica. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
 
AD 4 
Načelno se započelo s dogovorom i prijedlozima oko Dana Drenove. Vijeće će pozvati sve 
sudionike u kulturnom i sportskom programu tijekom mjeseca svibnja kako bi se definirao program 
i hodogram.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
 

AD 5 
Nakon razmatranja mogućnosti s nadležnim Rijeka prometom d.d. o utrošku preostalih sredstava 
komunalnih prioriteta iz 2014. godine u iznosu od 70.000,00 kuna, Vijeće je u suglasno da se 
sredstva preraspodjele na stavke:  
- sanacija dijela kolnika kraj Crkve Svetog Jurja u Ulici Svetog Jurja kod kućnog broja 9 
- sanacija dijela kolnika u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 38 
 
Zaključak:  

 Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.  
 
 
AD 6 
Temeljem pristiglih prijedloga građana i prijedloga vijećnika MO Drenova sastavljena je 
preliminarna lista prijedloga prioriteta za 2016. godinu. Prijedlog prioriteta predat će se nadležnim 
službama na razmatranje do kraja mjeseca svibnja.  
Zaključak:  

 Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.  
 
 
AD 7 
Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o postavljenim pitanjima koja su upućena u ime Vijeća 
nadležnim gradskim službama o komunalnoj problematici i infrastrukturi na području MO Drenova.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 
 
AD 8 
U KD Kozala održan je sastanak predsjednika VMO Drenova  Damira Popova s direktoricom Nives 
Torbarina i djelatnicima KD Kozala na kojem su prisutni upoznati s planiranim investicijskom 
aktivnostima po grobljima za ovu godinu, s građevinskim i hortikulturnim uređenjem, te 
održavanjem čistoće.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
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AD 9 
Temeljem poziva Odbora za mjesnu samoupravu za održavanjem tematskih sjednica za pojedine 
grupacije mjesnih odbora grupiranih po teritorijalnom principu Vijeće je kao pitanje razmotrilo 
izgradnju rekreacijske zone na granici s MO Škurinje planiranog po GUP-u.   
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD 10 
 
10.1 Zbog problema nastalih s okretanjem autobusa ispred doma na okretištu Lokva nadležne 
službe KD Autotrolej, TD Rijeka prometa i Komunalnog sustava razmotrili su mogućnosti novog 
okretišta autobusa linije 11. KD Autotrolej će zatražiti dozvolu za produženjem linije do Saršona, u 
općini Viškovo iz razloga što produženjem linija prelazi granicu Grada Rijeke čime dobiva status 
županijske linije.  
 
10.2 Temeljem dopisa Vijeća o problematici liječenja ovisnika na Drenovi Vijeću je pristigao 
odgovor gradonačelnika Vojka Obersnela gdje se navodi da su predstavnici Grada Rijeke u 
nekoliko navrata sudjelovali na sastancima čija je tema bila izdvajanje supstitucijske terapije 
ovisnika iz ordinacije opće/obiteljske medicine. Eventualno izdvajanje liječenja ovisnika u 
nadležnosti je Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Grad je 
spreman, u skladu sa svojim mogućnostima pomoći, primjerice iznalaženjem adekvatnog prostora 
za navedenu namjenu. 
 
10.3 Temeljem upita gospođe Irene Ujčić Rob za uređenjem platoa za kontejnere pristigao je 
odgovor KD Čistoća gdje se navodi kako su za područje MO Drenova predviđena 23 postolja čime 
bi se uredila i osigurala mjesta za spremnike za otpad što će spriječiti njihovo pomicanje od strane 
jakog vjetra ali i neovlašteno premještanje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                                     Damir Popov 

 

 

  

  
 


