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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-18 
Rijeka,  18. listopada 2019. 

 
 

ZAPISNIK 
S 9.  SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
 
 

9. sjednica VMO Drenova održana je 17. rujna 2019. (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Drenova, Cvetkov trg 1.  
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Saša Jurešić, predsjednik VMO 
- Korina Bralić, zamjenica predsjednika VMO 
- Ivan Oškera, član VMO 
- Jasna Baraba, članica VMO 
- Valter Štefan, član VMO 
- Mersija Vukotić, tajnica MO 

 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Senka Majerhold, član VMO 

 
 
 

Zapisnik s 8. sjednice VMO Drenova usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Doček Svetog Nikole i Humanitarna priredba u mjesecu prosincu po programu 
rada 2019. Godine – preraspodjela u korist programa Sv. Nikole 

2. Uklanjanje montažnih objekata na području MO Drenova 
3. Komunalni radovi na području MO Drenova 
4. Suglasnosti za kasniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata 
5. Razno- informacije i zamolbe građana 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Prema programu rada za 2019. godinu održat će se priredba u Osnovnoj školi Fran Franković – 
doček Svetog Nikole početkom mjeseca prosinca te Humanitarna priredba za djecu s 
poteškoćama u razvoju. Nakon dogovora s Osnovnom školom oko termina i programa dočeka, 
obavijestit će se javnost o održavanju navedenih programa.  
Vijeće MO je po suglasnosti ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu i pročelnika Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu donijelo zaključak da se: 
 

 unutar programskih aktivnosti Vijeće MO i Doček Svetog Nikole preraspodjelom 
preusmjere planirana sredstva Financijskog plana MO Drenova za 2019. godinu.  

 
Vijeće se suglasilo da se predviđena sredstava u iznosu od 2.100,00kn namjenjena za 
reprezentaciju Vijeća MO, preraspodjele u korist programa Sv.Nikole. Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se novčana sredstva utroše u svrhu kupnje poklona djeci za Sv.Nikolu 
odnosno poveća postojeći budžet. 

  
 

AD 2 
U Ulici Put k igralištu (iza igrališta) sagrađena je nastamba od strane djece s tog područja. Vijeće 
je izašlo na teren i u razgovoru s građanima došli do saznanja da sagrađena nastamba ne 
ugrožava stanovnike tog područja, međutim imamo prijavu građana koji traže da se isto ukloni. 
Proslijeđeno komunalnom redaru na daljnje postupanje. 
 
Zaključak: Vijeće se složilo s navedenim prijedlogom. 
 
AD 3 
Na igralištu adrese Put k Igralištu došlo je do urušavanja ceste. Nastali problem je proslijeđen 
komunalnom sustavu te je zatražena hitna sanacija kako bi se spriječile potencijalne nezgode. 
 
Zaključak: Vijeće se složilo s navedenim prijedlogom. 
 
AD 4 
OGU za poduzetništvo zatražilo Vijeće MO Drenova suglasnost za kasniji završetak radnog 
vremena Caffe bara „Bamboo“, Trgovačkog društva ROTOR j.d.o.o., za dane 27. I 28. rujna 
2019.godine. Vijeće Mjesnog odbora suglasno je sa produženjem radnog vremena, uvažavajući 
potrebu ugostitelja, ali i potrebu stanovnika za neometanim življenjem na području našeg mjesnog 
odbora. 
 
Zaključak: Vijeće se složilo s navedenim prijedlogom 
 
AD 5 
 
5.1.Gosp. Grepo ima primjedbu na kvalitetu asfalta kod pješačkog prijelaza u ulici I.Žorža do 
kućnog broja 7A, tj. okretišta. Izrazito skliska cesta, posebice kada je cesta mokra. 
Proslijeđeno Rijeka prometu na daljnje postupanje. 
 
5.2.Gosp. Valentić obratio se zamolbom za saniranjem udubljenja na cesti u ulici Brca kod kbr. 8 
koje je nastalo nakon izvođenja radova u spomenutoj ulici. Proslijeđeno Rijeka prometu. 
 
5.3.Stanari ulice Proslopski put svakodnevno zovu i prijavljuju automehaničarsku radionu čiji 
vlasnik veliki broj automobila parkira duž ulice, autobusnoj stanici, a isto tako i na samom izlazu iz 
ulice (spoj s ulicom Drenovski put), te time otežava izlaz vozila na glavnu cestu i prometovanje 
istom ulicom. Problematika je u  više navrata proslijeđena prometnom redaru kao i Prvoj PP 
Rijeka.  
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5.4.Izlaskom Vijeća na teren utvrđeno je da u Severinskoj ulici na novim stepenicama, kao i na 
starim nedostaju rukohvati te je isto proslijeđeno komunalnom sustavu. Budući da na tom 
području stanuju pretežito umirovljenici, zahtjev je odobren te se njihova postava planira u idućoj 
godini. 
 
5.5.Dani kolektivne sadnje u cijeloj Hrvatskoj - Zasadi drvo ne budi panj održani su 25-27.10.2019. 
MO Drenova nažalost nije sudjelovao u građanskoj incijativi budući da nismo imali raspoloživa 
novčana sredstva za kupnju sadnica. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 
             Mersija Vukotić                                                                               Saša Jurešić 
 

 

 

 
 

 


