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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  21. veljače 2019. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
2. sjednica VMO Drenova održana je 21. veljače 2019. godine u 18.00 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Saša Jurešić, predsjednik VMO 
- Korina Bralić, zamjenica predsjednika VMO 
- Jasna Baraba, članica VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Ivan Oškera, član VMO 
- Valter Štefan, član VMO 
- Danijela Škulić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Senka Majerhold, članica VMO 

 
Ostali nazočni: 
- Željko Delač 
- Kristian Iskra 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 

 
DNEVNI RED 

 

 
1. Rasprava o predstojećim aktivnostima u ožujku 
2. Formiranje Pododbora za kulturu 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi nadležnih službi 
4. Informacije i zamolbe građana 
5. Razno 

 
 

 
 

AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Saša Jurešić dao je nazočnim vijećnicima na raspravu aktivnosti koje bi se 
trebale realizirati u ožujku.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je dogovorilo da će se održati ekološka akcija. 
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AD 2 
 
Vijeću su se obratili dosadašnji članovi Pododbora za kulturu gospodin Željko Delač i Kristian Iskra 
koji zbog nedostatka vremena više ne mogu aktivno djelovati u Pododboru za kulturu. Nakon 
kratke rasprave Vijeće je odlučilo da će do izbora članova Pododbora za kulturu sami organizirati i 
provoditi program kulture. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog. 
 
 

 
AD 3 
3.1 Vijeće je zaprimilo dopis Rijeka prometa kojim ne prihvaćaju postavljanje prometnog znaka 
zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Ružice Mihić od broja 1 do broja 3. 
3.2 Vijeće je zaprimilo dopis Rijeka prometa kojim ne prihvaćaju postavljanje prometnog znaka 
zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila u Ulici Goranska kod kućnog broja 23 A. 
3.3 Vijeće je zaprimilo dopis Rijeka prometa kojim odobravaju zahtjev grupe građana naselja 
Kučićevo selo vezano za problematiku pristupa kućama na adresi Kučićki put 21 -27. 
3.4 Vijeće je zaprimilo očitovanje Rijeka prometa na prijedloge za preraspodjelu viška sredstava iz 
2018. godine. 
 
 
 
AD 4 
4.1 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti dopis gospođe Lukanović o prijedlogu prenamjene 
Goranske ulice u jednosmjernu. 
4.2 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti dopis gospodina Smokrovića o postavljanju znaka 
zabrane parkiranja i zadržavanja u Ulici Ružice Mihić od kbr. 1 do kbr. 3. 
4.3 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti dopis gospođe Vukelić vezano za prilaz zgradi u Ulici 
Severinska 2. 
4.4 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti dopis gospođe Pokrajac o poboljšanju sigurnosti prometa 
na raskrižju ulica Sv. Jurja – Grohovski put – Lubanjski uspon – Drenovski put. 
4.5 Vijeće će u Rijeka promet ponovno uputiti zahtjev gospođe Zubčić za saniranje udubljenja na 
kolniku u Ulici Kuzminački put kod kućnog broja 1. 
4.6 Vijeće će u Rijeka promet d.d. ponovno uputiti zahtjev gospodina Kneževića za uređenje 
spremišta za kontejnere u Ulici Kučićki put 1 E. 
4.7 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti zahtjev gospodina Sindičića za postavljanje prometnog 
znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u Fužinskoj ulici kod brojeva 37 – 39. 
4.8 Vijeće će u Rijeka promet d.d. ponovno uputiti zahtjev gospođe Baroš za asfaltiranje prilaznog 
puta na adresi Drenovski put 162. 
4.9 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti zahtjev gospođe Ujčić Rob za uređenje podesta za 
kontejnere u Ulici Bok 2 A. 
4.10 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti zahtjev gospodina Maleševića za asfaltiranje u Ulici 
Paškinovac od broja 27 do 28. 
4.10 Vijeće će u Rijeka promet d.d. uputiti dopis za saniranje kolnika u Ulici Humski put 5. 
4.11. Vijeće će u Rijeka promet ponovno uputiti zahtjev gospodina Grepo Deana za sanaciju 
kolničkog prilaza u Ulici Ivana Žorža. 
 
 
 
AD 5 
Pod točkom razno Vijeće je raspravljalo o uništenom putu prema starom groblju te o kvarovima na 
rasvjetnim tijelima na području mjesnog odbora. 
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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                                                                 Saša Jurešić 

 

 

  
 

 

  

  
 


