
 1/3 

 

 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-10/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  30. siječnja 2018. 

                       
ZAPISNIK 

SA 34. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

34. sjednica VMO Drenova održana je  30. siječnja 2018. godine u 18.30 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Popov, predsjednik VMO 
- Irene Ujčić Rob, zamjenica predsjednika VMO 
- Aleksandar Bulog, član VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Danijela Škulić, tajnica MO 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nenad Mance, član VMO 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Promjena člana Vijeća MO Drenova 
2. Programske aktivnosti VMO za 2018. godinu  
3. Financiranje programskih aktivnosti  
4. Izvješće o radu za 2017. godinu 
5. Izvješća po programima rada – Sveti Nikola, Humanitarni program, Kultura 
6. Razno- informacije i zamolbe građana 

 

Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Dostavljena je odluka PGS-a o zamjeni preminulog člana Vijeća Mjesnog odbora Drenova. 
Umjesto preminulog člana gospodina Roberta Štefana, PGS sa liste kandidata za članove 
Vijeća MO Drenova predlaže gđu. Irene Ujčić Rob. Gospođa Irene Ujčić Rob pročitala je i 
potpisala prisegu, čime joj započinje mandat u Vijeću MO Drenova i traje do isteka mandata 
Vijeća. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog o imenovanju gospođe Irene Ujčić Rob 
novim članom Vijeća.   
 

AD 2 
Predsjednik VMO Drenova Damir Popov izvijestio je nazočne vijećnike o dopisu Direkcije za 
mjesnu samoupravu o prihvaćenim programskim aktivnostima za 2018. godinu. 
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Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 3 
Vijećnicima su dostavljena uputstva Odjela za gradsku samoupravu i upravu o financiranju 
programskih aktivnosti  VMO za 2018. godinu po pozicijama i mjestu troška u skladu s usvojenim 
financijskim planom.  
 

Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 4 
Predsjednik VMO Drenova, Damir Popov nazočnim vijećnicima dao je na raspravu prijedlog 
Izvješća o radu VMO Drenova za 2017. godinu.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu VMO Drenova za 2017. godinu.  
 

AD 5  
Predsjednik VMO Drenova, Damir Popov pročitao je nazočnim vijećnicima izvješća po programima 
rada- Sveti Nikola, Humanitarni program i Kultura. 
 
5.1 5. prosinca 2017. godine, djecu predškolskog uzrasta s područja MO Drenova posjetio je i 
darivao na prigodnoj svečanosti Sveti Nikola. U organizaciji Vijeća MO Drenova i u suradnji s 
Osnovnom školom "Fran Franković" uz prigodan program školske djece održana je priredba za 
djecu mlađeg uzrasta od 1. do 7. godine života. Svim prisutnim mališanima podijeljeni su prigodni 
slatki poklon paketi. Isto tako, darovi su podijeljeni i izvođačima, učenicima nižih razreda. Za 
realizaciju ove programske aktivnosti utrošeno je 5.240,25 kuna. 
 
5.2 U Osnovnoj školi “Fran Franković“ nalazi se  razred djece s posebnim potrebama, sveukupno 
ima osam polaznika i u dva  razredna odjeljenja djecu vode dvije učiteljice. Suradnjom Vijeća 
Mjesnog odbora i Osnovne škole "Fran Franković"  kroz prigodni program  darivanja djece likovnim 
materijalom za kreativne radionice i slatkim poklon paketima, nastojalo se djeci uljepšati doček 
novogodišnjih praznika. Obilazak i darivanje djece održano je 5. Prosinca 2017. godine. Za 
realizaciju ove programske aktivnosti utrošeno je 1.471,84 kuna. 
  
5.3  Tijekom godine 2017. u prostoru MO Drenova organiziralo se 6 izložbi umjetničkih slika od 
kojih četiri skupne izložbe -  izložba povodom Dana žena polaznica likovne radionice Biserke Mihić 
,izložba slika članova Likovnog društva Kvarner, skupna izložba povodom  Dana Drenove - Pul 
crekve i skupna izložba povodom Dana drenjula. U prostoru ogranka Gradske knjižnice na Drenovi 
održano je također 5 izložbi drenovskih slikara u suradnji s Pododborom za kulturu MO Drenova. 
Održane su i dvije izložbe fotografija, od kojih jedna skupna nakon provedenog natječaja.  
U sklopu obilježavanja Dana Drenove, likovnim umjetnicima, sudionicima izložbe Pul crekve 
dodijeljeni su prigodni poklon bonovi za nabavku likovnog materijala uz popratna priznanja. Ostali 
likovni materijal (10 setova) nabavljen je za likovne umjetnike, sudionike likovnih izložbi. 
Ostvarenim dodatnim sredstvima za realizaciju kulturnih programa realizirana je skupna izložba 
slika 10-tak autora za koje je nabavljen likovni materijal, kao i Foto izložba Drenova – Pol ure nad 
Rekun, koja je održana nakon provedenog natječaja kojem se odazvalo 30-tak autora. 
Za realizaciju programske aktivnosti kulture utrošeno je 4.611,38 kuna. 
 

Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješća po programima rada – Sveti Nikola, 
Humanitarni program i Kultura. 

 
AD 6 
6.1 Upit gospodina Matejčića o postavljanju prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Šamburinski put 
dostavljen je nadležnom TD Rijeka promet d.d.  
6.2 Temeljem traženja gđe Petre Majcan za postavljanjem prometnog ogledala nasuprot kuće na 
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adresi Ivana Žorža 39/4 pristigao je odgovor nadležnog TD Rijeka promet d.d. da se radi o 
izlascima vozila sa privatnih površina a ne javno prometne, te se zrcalo može postaviti jedino o 
trošku vlasnikla privatnih površina.  
6.3 Temeljem traženja gđe Vesne Lukanović da se u sredinu rotora blizu benzinske crpke posadi 
stabljika drena, pristigao je odgovor nadležnog TD Rijeka promet d.d. da nije predviđena 
podzemna vodovodna instalacija  i kao takvo hortikulturno uređenje nije moguće. 
6.4 Temeljem upita gđe Rebula o postavljanju stupića u Ulici Bok kod kbr. 33-36, pristigao je 
odgovor nadležnog TD Rijeka promet d.d. da je izvidom utvrđeno kako situacija na predmetnom 
dijelu nije izuzetno prometno opasna i ne mogu udovoljiti zahtjevu za postavom stupića. 
6.5 Temeljem upita gospodina Vrkića o produženju linije 11 B od škole Drenova prema Lokvi 
pristigao je odgovor OGU za komunalni sustav da ne mogu udovoljiti zahtjevu zbog neadekvatnih 
prometno-tehničkih elemenata prometnice i raskrižja Drenovski put. 
6.6 Temeljem upita gđe Belas do kada će trajati radovi na zamjeni vodovodnog ogranka i tko ih 
izvodi, pristigao je odgovor KD Vodovod i kanalizacija da je predviđeni završetak radova do 31. 
siječnja 2018. godine, izvođači radova su GP KRK d.d. i NITESCO d.o.o. Gđa Belas također je 
postavila i upit o uklanjanju devastiranog kioska u Severinskoj ulici, pristigao je odgovor nadležnog 
komunalnog redarstva da je prijava proslijeđena Građevinskoj inspekciji, te je predmetni kiosk 
sada u njihovom nadležnom postupanju. 
6.7 Temeljem upita gospodina Gašparovića o premještanju vodomjernog okna bliže kućama na 
adresi Ivana Žorža 66 i Ivana Žorža 68, pristigao je odgovor KD Vodovod i kanalizacija da trenutno 
ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za to. 
6.8 Temeljem prijave građana u Ulici Stanka Frankovića u nastavku kbr.4 o zadržavanju velike 
količine vode na kolniku uslijed kiša i odrona, pristigao je odgovor TD Rijeka promet d.d. da je 
potrebno spriječiti dotjecaj oborinske vode , te će se na tom dijelu prometnice napraviti bunar i 
ugraditi slivnici.Prije početka radova Rijeka promet d.d. će ispitati vlasništvo zemljišta te tada 
pristupiti radovima. 
6.9 Upit gđe Lukanović o mogućnosti da se Mrkopaljskom ulicom prometuje u jednom smjeru, te 
da se što hitnije na početku spomenute ulice stavi oznaka „ZONA 30 KM/H“, dostavljen je 
nadležnom TD Rijeka promet d.d. 
6.10 Upit gospodina Miloševića o sigurnosti zavoja na Boku u sklopu spoja s cestom A dostavljen 
je nadležnom OGU za komunalni sustav. 
6.11 Zamolba gospodina Maleševića za iscrtavanje nogostupa i obilježavanje pješačkog prijelaza u 
Ulici Drenovski put  kod kbr. 176, dostavljen je TD Rijeka promet d.d. 
6.12 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za 
produženjem radnog vremena 02. i 10. veljače 2018. godine uz napomenu da razina buke u 
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima. 
6.13 Zahtjev gospođe Jermaniš Jelene o postavljanju javne rasvjete na adresi Ivana Žorža 56 A 
razmatrat će se kroz prijedlog komunalnih prioriteta za sljedeću godinu. 
6.14 Zahtjev gospodina Turkanović Romana o postavljanju rasvjetnog stupa u Ulici Drenovski put 
iza kbr. 52 razmatrat će se kroz prijedlog komunalnih prioriteta za sljedeću godinu. 
6.15 Upit gđe Laginja o izgradnji kanalizacijske mreže u Ulici Brune Francetića dostavljen je KD 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. 
 

 
 
 Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 20.30 sati. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Danijela Škulić                                                                     Damir Popov 

 

  
  
 

 


