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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,  25. ožujka 2019. 

 
 
 
 

ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
3. sjednica VMO Drenova održana je 25. ožujka 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 
- Senka Majerhold, članica VMO 
- Danijela Škulić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Valter Štefan, član VMO 

 
Ostali nazočni: 
- Damir Cetina  
- Goran Haskić 

- Anita Šola 

- Niko Čače 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 

 
DNEVNI RED 

 

 
1. Rasprava i dogovor oko realizacije programa Ekološke akcije 
2. Razmatranje prijedloga VMO u svezi komunalnih prioriteta za 2020 g. 
3. Informacije i zamolbe građana 
4. Rasprava  i realizacija prijedloga "Dani otvorenih vrata MO Drenova" 
5. Rasprava u svezi zabavnog programa za obilježavanje Dana Drenove 
6. Razno 
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AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Saša Jurešić dao je nazočnim vijećnicima na raspravu termin i lokaciju za 
ekološku akciju.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je dogovorilo da će se održati ekološka akcija 06. travnja 2019. na drenovskoj 
lokvici. 
 

AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o prijedlozima komunalnih prioriteta iz 2019. godine odnosno o tehničkim 
pripremama koje su prihvaćene za 2019. godinu te konstatiralo da se glavni projekti po istima 
moraju uvrstiti u komunalne prioritete za 2020. godinu. Svi članovi Vijeća će do sjednice koja će se 
održati u travnju dostaviti svoje prijedloge komunalnih prioriteta za 2020. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

 
AD 3 
3.1 Vijeće je zaprimilo dopis Rijeka prometa kojim ne prihvaćaju postavljanje usporivača prometa ili 
nekog drugog prometnog rješenja za usporavanje prometa na raskrižju ulica Drenovski put – Sv. 
Jurja – Grohovski put. 
3.2 Vijeće će u TD Rijeka promet d.d. poslati očitovanje o preraspodjeli viška sredstava iz 2018. 
godine. 
3.3 Vijeće će u TD Rijeka promet d.d. poslati zahtjev za saniranje asfalta na raskrižju ulica 
Drenovski put-Sv. Jurja- Grohovski put te u Ulici Grohovski put kod kbr.30. 
 
 
 
AD 4 
Vijeće će zadnje subote u mjesecu travnju od 10.00 – 12.00 sati održati Dane otvorenih vrata u 
MO Drenova kako bi građani mogli predstaviti svoje potrebe, probleme, kritike ili pohvale koji će 
doprinijeti poboljšanju života na području mjesnog odbora. Bude li interesa građana, Dani 
otvorenih vrata održavat će se jednom mjesečno. 
 
 
 
AD 5 i AD 6 
Pod ovim točkama nije bilo rasprave zbog nedostatka vremena. 
 
Vijeću MO Drenova obratili su se: 
- Damir Cetina koji je zatražio podršku MO Drenova za organiziranje Memorijalnog boćarskog 

turnira Veljko Cetina 
- Goran Haskić koji je zatražio podršku MO Drenova za organiziranje Eko tržnice Drenova 

budući se ukinula eko tržnica Eko Cvetko. Eko tržnica Drenova održavat će se svakog trećeg 
ponedjeljka od travnja do listopada u vremenu od 17 do 20 sati na Cvetkovom trgu.  

- Antonija Šola koja je zatražila podršku MO Drenova za organiziranje utrke Drenova trail koja bi 
se održala u tjednu manifestacije Dani Drenove 

- Niko Čače koji je Vijeću predstavio održani Memorijalni turnir Luka Zupčić održan 24.03.2019. 
na košarkaškom igralištu OŠ Fran Franković. 
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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 

 

 

  
 

 

  

  
 


