PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR DRENOVA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/18-10/1
2170/01-09-10-18-2
14. svibnja 2018.

ZAPISNIK
SA 38. SJEDNICE VMO DRENOVA
38. sjednica VMO Drenova održana je 14. svibnja 2018. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Bulog, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO
- Irene Ujčić Rob, član VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Damir Popov, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Danijela Škulić, tajnica MO
Ostali nazočni:
- Christian Grailach ( Pododbor za kulturu )
- Željko Delač ( Pododbor za kulturu )

Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice VMO Drenova:
 Gospodin Damir Popov tražio je da se u prvoj rečenici točke 1 zapisnika briše točka i doda
dio koji glasi: „sukladno članku 17 Poslovnika Vijeća mjesnog odbora Drenova, budući je
utvrdio da više nema natpolovičnu većinu svih članova Vijeća u provođenju dužnosti i prava
predsjednika VMO Drenova„ te prva rečenica točke 1 sada glasi:“Gospodin Damir Popov
podnio je pisani izvornik ostavke na dužnost predsjednika VMO Drenova sukladno članku
17 Poslovnika Vijeća mjesnog odbora Drenova, budući je utvrdio da više nema
natpolovičnu većinu svih članova Vijeća u provođenju dužnosti i prava predsjednika VMO
Drenova“ te je zatražio da se njegov pisani izvornik ostavke na dužnost predsjednika VMO
Drenova priloži zapisniku. Novi zapisnik sa 37. sjednice VMO Drenova jednoglasno je
usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlozi i usvajanje komunalnih prioriteta od strane VMO
2. Informacije i zamolbe građana
3. Prijedlog za sastanak s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav-pitanja
4. Pripreme za Dane Drenove
5. Razno
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AD 1
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i
udrugama građana da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za uređenje i
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2019. godinu. Vijeću
MO Drenova pristiglo je 47 zahtjeva i prijedloga. Temeljem pristiglih prijedloga građana i prijedloga
vijećnika MO Drenova sastavljena je lista Prijedloga prioriteta za 2019. godinu koja se predaje
nadležnom Komunalnom sustavu.
Zaključak:
- Na temelju prijedloga izradit će se program i utvrditi prioritete za 2019. godinu koji će po
njihovom usvajanju na Gradskom vijeću činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava
za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

AD 2
2.1 Temeljem zahtjeva gospodina Grepo Deana o obilježavanju zabrane parkiranja na prilaznoj
cesti i okretištu ispred višestambene zgrade u Ulici Ivana Žorža 7 A, Vijeće upućuje gospodina
Grepo Deana da se za problem nepropisnog parkiranja i postavljanja zabrane parkiranja obrati
prometnom redarstvu, prometnoj policiji te TD Rijeka promet d.d.
2.2 Temeljem zahtjeva gospodina Damira Blaževića da se u Ulici Kučićki put u blizini kbr. 11 kod
znaka STOP postave znakovi zabrane parkiranja i zaustavljanja, te da se označi horizontalna
signalizacija kose žute crte za prilaz vatrogasnih vozila i obilježi okretište, VMO Drenova će uputiti
dopis TD Rijeka promet d.d.
2.3 Temeljem zahtjeva gospodina Damira Blaževića o održavanju zelene javne površine na kraju
odjeljka Ulice Kučićki put, VMO Drenova će uputiti dopis KD Čistoća d.d.
2.4 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru “Karlitos” za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca svibnja uz napomenu da razina buke u
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.

AD 3
Predsjednik Vijeća Aleksandar Bulog predložio je sastanak s pročelnicom OGU za komunalni
sustav gospođom Irenom Miličević, s pitanjima iz komunalne problematike na području MO
Drenova.
Zaključak:
- Vijeće je definiralo pitanja i jednoglasno se složilo s potrebom održavanja sastanka.

AD 4
Program obilježavanja Dana Drenove održat će se u mjesecu srpnju, završna svečanost planira se
u subotu, 14. srpnja. U mjesecu lipnju održat će se zajednički sastanak sa sudionicima Dana
Drenove, te konačni dogovor oko realizacije kulturnog, sportskog i zabavnog programa.
Zaključak:
- Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.
AD 5
5.1 Vijeće je donijelo Odluku kojom se za potpisivanje i raspolaganje sredstvima prema
Financijskom planu MO Drenova ovlašćuju gospodin Aleksandar Bulog i gospođa Zorka Ćoso.
5.2 Temeljem zahtjeva TD Rijeka promet d.d. o utrošku razlike sredstava po komunalnim
prioritetima za 2016. i 2017. godinu Vijeće će donijeti odluku tek po primitku izvješća o realiziranim
komunalnim prioritetima iz 2016. i 2017. godine.
5.3 Temeljem prijavljenog programa kulture Vijeće je od OGU za kulturu dobilo sredstva u iznosu
od 4.000,00 kn koje su financijskim planom raspoređene na poziciji PRO2501-ostale usluge u
iznosu 1000,00 kn i na poziciju PRO2503-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3000,00 kn.
Tijekom dogovaranja oko realizacije programa sa predsjednikom Pododbora za kulturu,
gospodinom Željkom Delačom, utvrđeno je da je potrebno prerasporediti sredstva - umanjiti
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poziciju PRO2501 za 500,00 kn, a poziciju PRO2503 uvećati za 500,00 kn. Nakon preraspodjele
pozicija PRO2501 iznosi 500,00 kn, a pozicija PRO2503 iznosi 3500,00 kn.

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

Predsjednik VMO Drenova
Aleksandar Bulog
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