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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-10/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  21. lipnja 2018. 

                       
ZAPISNIK 

SA 39. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

39. sjednica VMO Drenova održana je  21. lipnja 2018. godine u 18.00 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Aleksandar Bulog, predsjednik VMO 
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
- Irene Ujčić Rob, članica VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Danijela Škulić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Damir Popov, član VMO 
- Nenad Mance, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za Dane Drenove  
2. Izvještaj sa sastanka u OGU za komunalni sustav 
3. Informacije i zamolbe građana 
4. Program rada VMO Drenova za 2019. godinu – prijedlozi i usvajanje 
5. Razno 

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Sjednici su prisustvovali predstavnici Građanskog streljačkog kluba Rijeka, Taekwondo kluba 
Drenova, DVD-a Drenova, Pododbor za kulturu i Christian Grailach, urednik Drenovskog lista, kako 
bi se dogovorio hodogram i konačan program obilježavanja Dana Drenove 2018. Urednik 
Drenovskog lista gospodin Christian Grailach najavio je Vijeću sadržaj i pripremu lista uoči Dana 
Drenove, izdavanje lista očekuje se 04. srpnja. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je u dogovoru s prisutnim sudionicima donijelo hodogram obilježavanja Dana 
Drenove 2018. koji će trajati u tjednu od 9.-15. srpnja. Program će se objaviti u 
Drenovskom listu i na web stranicama MO Drenova te u medijima. Uz program 
obilježavanja Dana MO realizirat će se i Program sporta, Program najljepše okućnice 
i balkona te dio sredstava iz Programa kulture.  
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 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o godišnjoj nagradi koje se ove godine 
dodjeljuje gospodinu Željku Delaču, predsjedniku Pododbora za kulturu. Nagrada će 
biti uručena na svečanoj sjednici u mjesecu srpnju. 

 
 
 
AD 2  
Vijećnicima je podijeljena promemorija sa sastanka u OGU za komunalni sustav te su raspravili o 
odgovorima koje su dobili na sastanku.  
 
Zaključak 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 3  

3.1 Zahtjev gospođe Jasne Baraba o izgradnji multifunkcionalnog sportskog terena na Drenovi 
razmatrat će se kroz komunalne prioritete za 2020. godinu. 

3.2 Na zahtjev gospodina Bogdana Siminiatia o preregulaciji ulica Goranska i Kučićki put u 
jednosmjernu stigao je odgovor Rijeka prometa da predmetne ulice nisu opterećene velikim 
volumenima prometa te preregulacija u jednosmjeran tok prometa ne bi imala značajniji utjecaj 
na ukupno odvijanje prometa na Drenovi. 
3.3 Na zamolbu VMO Drenova o produženju autobusne linije broj 4 stigao je odgovor 
Autotroleja da će ispitati prometno-tehničke uvjete na navedenom dijelu trase kao i mogućnost 
uspostave novog autobusnog stajališta na Brašćinama. 
3.4 Na zahtjev za iscrtavanje pješačkog prijelaza na križanju ulica Drenovski put i Brune 
Francetića stigao je odgovor Rijeka prometa da na predmetnoj lokaciji nisu zadovoljeni ni 
minimalni tehnički uvjeti ( dovoljna zaustavna preglednost, pješački putevi, staze, nogostupi ) te 
nije moguće  označiti pješački prijelaz iako postoji realna potreba za istim. 

 
 
AD 4 
Prema prijedlogu Programskih aktivnosti Vijeća mjesnog odbora Drenova za 2019. godinu 
financiranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju 
programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna, prihvaćeni su prijedlozi za sljedeće programe: Dani 
Drenove, tiskanje biltena – Drenovskog lista, Doček Svetog Nikole i Humanitarni program. 
Iz Proračuna Grada programi rada prihvaćeni su prijedlozi iz područja sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti građana, uljepšavanje okoliša – izbor najljepše okućnice, iz područja ekologije - 
održavanje ekoloških akcija te program rada iz područja kulture. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo program rada za 2019. godinu.  
 
 
 
AD 5 
5.1 Predsjednik VMO Drenova gospodin Aleksandar Bulog prisutnim vijećnicima dao je na 
raspravu prijedlog da se uz zapisnik sa 37. sjednice VMO Drenova održane 27. travnja 2018. 
prilože i potpisi vijećnika za razrješenje gospodina Damira Popova na mjesto predsjednika VMO 
Drenova. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.  
 

 
 



 3/3 

5.2 U okviru svojih programa rada za 2018. godinu, Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke 
organiziraju akciju “Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor”. Obzirom da u periodu od 7. do 18. 
svibnja 2018. nije pristigao dovoljan broj prijava za akciju “Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor”, Vijeće je raspravljalo o dodjeli poklon bona za spomenuti program.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te jednoglasno prihvatilo prijedlog o dodjeli 
poklon bona u akciji „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ dječjem vrtiću 
Drenova. 

 
 
 
 
 
 
 
  Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Danijela Škulić                                                                Aleksandar Bulog 

 
 

 

 

  
  
 

  

  
 


