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 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,  27. ožujka 2018. 

                       
ZAPISNIK 

SA 36. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

36. sjednica VMO Drenova održana je  27. ožujka 2018. godine u 18.30 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Popov, predsjednik VMO 
- Irene Ujčić Rob, član VMO 
- Nenad Mance, član VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Aleksandar Bulog, član VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 

- Danijela Škulić, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tomislav Vukušić, član VMO 

 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1.Prijedlog za sastanak s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i definiranje pitanja 
2.Grupa solidarne razmjene – upit za podršku 
3.Razno- informacije i zamolbe građana 

 
 

Gospodin Aleksandar Bulog tražio je nadopunu dnevnog reda, te novi dnevni red glasi: 
 

 1.Izbor zamjenika predsjednika VMO Drenova 
             2.Prijedlog za sastanak s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i definiranje    
pitanja         
             3.Grupa solidarne razmjene – upit za podršku 

 4.Razno- informacije 
 
Izmijenjeni dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 
 
Budući je član Vijeća Robert Štefan koji je obnašao dužnost zamjenika predsjednika VMO 
Drenova preminuo, bilo je potrebno izabrati novog zamjenika. Članovi VMO Drenova pristupili 
su izboru zamjenika predsjednika VMO Drenova. Predloženi su gospođa Zorka Ćoso i gospodin 
Tomislav Vukušić. Javnim glasanjem utvrđeno je da je gospodin Tomislav Vukušić dobio jedan 
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glas, a gospođa Zorka Ćoso 5 glasova. 
 
Zaključak:  
- Gospođa Zorka Ćoso većinom glasova postala je zamjenica predsjednika VMO Drenova.   

 
AD 2 
   Predsjednik Vijeća Damir Popov predložio je  sastanak s pročelnicom OGU za komunalni sustav 
gospođom Irenom Miličević, s pitanjima iz komunalne problematike  na području MO Drenova.  
 
Zaključak:  
- Vijeće se jednoglasno složilo s potrebom održavanja sastanka.  

 
AD 3 
 Vijeću se obratila Grupa solidarne razmjene – Ogranak Drenova sa zamolbom za odobrenjem 
organiziranja eko-tržnice na Cvetkovom trgu za sezonu 2018.Nakon kraće rasprave donesen je 
slijedeći 
.  
Zaključak: 
- Vijeće je suglasno s održavanjem ekoloških tržnica na Drenovi i daje svoju podršku 

grupi građana okupljenih u Grupu solidarne razmjene. Vijeće smatra kako je potrebno, 
što se i navelo u zahtjevu, vizualno i prostorno odvojiti male lokalne necertificirane 
proizvođače od ekološki certificiranih proizvođača kako među posjetiteljima ne bi došlo 
do zabune. 
 
AD 4 
Član Vijeća Aleksandar Bulog predao je tajnici MO Drenova prijedlog za izglasavanje 
nepovjerenja predsjedniku VMO Drenova gospodinu Damiru Popovu. Tajnica Vijeća je utvrdila 
da su prijedlog potpisala četiri člana VMO Drenova, a što je dovoljno za izglasavanje 
nepovjerenja predsjedniku. Predsjednik VMO Drenova gospodin Damir Popov podnesak je 
primio na znanje te je izjavio da će postupiti sukladno Poslovniku VMO Drenova. Daljnji tijek 
sjednice je prekinut zbog neslaganja članova Vijeća tko je nadležan za daljnje vođenje 
sjednice.  

 
 
 Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                Predsjednik VMO Drenova                                                                                               

                Danijela Škulić                                                               Damir Popov 

 

  
  
 

 


