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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-10/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  26. siječnja 2011. 
                       

ZAPISNIK 
S 11. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
11. sjednica VMO Drenova održana je  26. siječnja 2011. (srijeda) u 18.00 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Dinko Beaković, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
- Željko Leko, novi član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 9.  i 10. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio nadopunu Dnevnog reda s 1. točkom: 
Izmjena člana Vijeća MO Drenova.  Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Izmjena člana Vijeća MO Drenova 
2. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Drenova za 2010. godinu 
3. Radovi po prioritetima za 2010. i 2011. godinu – sastanak s grañanima o Projektu 

ureñenja prostora izmeñu Cvjetne ulice, Ivana Žorža i Stanka Frankovića 
4. Sastanak u KD Vodovod i kanalizacija 
5. Programske aktivnosti Vijeća  
6. Izmjene po Programu kulture za 2011. godinu 
7. Obavijest o spoju Ceste "A" na Boku i imenovanju ulice 
8. Razno: informacije i zamolbe grañana  
 

Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Zamjenik predsjednika VMO Drenova, Dinko Beaković obavijestio je nazočne vijećnike o stavljanju 
svog mandata u mirovanje, te da će u svojstvu vijećnika njegov mandat preuzeti Željko Leko, 4. na 
Izbornoj listi PGS-a na izborima za Vijeće MO Drenova. Dinko Beaković uručio je Predsjedniku 
Vijeća pisanu Izjavu, kao i Odluku Primorsko goranskog saveza o preuzimanju mandata. Zahvalio 
se vijećnicima na suradnji. Željko Leko pročitao je Izjavu o preuzimanju dužnosti člana Vijeća 
mjesnog odbora.  

 

Zaključak: 
• Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje. 

 



 2/3 

AD 2 
Predsjednik Vijeća dao je vijećnicima na raspravu Izvješće o radu VMO Drenova za razdoblje od 
1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.   

Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu VMO Drenova za 2010. 
godinu.   

 
AD 3 
Predsjednik je vijećnicima pročitao obavijest o preraspodjeli sredstava Prioirteta za 2010. godinu.   
Stavka  11. Ureñenje kolnika u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 22, u iznosu od 
20.000,00 kuna preraspodjeljuje se u nastavak ureñenja nogostupa u Ulici Svetog Jurja, jer će se 
ureñenje u Ulici Stanka Frankovića rješavati u okviru projekta ureñenja parkirališta u Cvjetnoj ulici. 
 
Predsjednik Vijeća  upoznao je vijećnike s Idejnim projektom ureñenja parkirališta izmeñu Ulica 
Ivana Žorža, Cvjetne i Stanka Frankovića, o čemu je sazvan i sastanak s predstavnicima stanara.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog i primilo navedeno na znanje.  

 
AD 4 
Zbog odgode sastanka u KD Vodovod i kanalizacija, predsjednik Vijeća  je predložio članovima 
Vijeća dogovor za sljedeći slobodan termin. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.  

 
AD 5 
U sklopu programskih aktivnosti vijeća, tajnica je vijećnike obavijestila o ukupnom proračunu 
troškova po programima Vijeća MO Drenova.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
AD 6 
Predsjednik je vijećnicima pročitao odgovor OGU za kulturu o odobrenom iznosu  od 5.000,00 
kuna MO Drenova,  za sufinanciranje kulturnih aktivnosti u sklopu Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Rijeke, te prijedlog Pododbora za kulturu za raspodjelu odobrenih sredstava. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 

 
AD 7 
Vijeće MO Drenova dostavilo je Odboru za mjesnu samoupravu prijedlog da se nastavak Ulice 
Braće Hlača nakon raskrižja s Ulicom Ivana Žorža (Cesta "A") pa sve do spajanja s Ulicom Ive 
Lole Ribara imenuje Ulicom Braće Hlača. Iz OGU za urbanizam pristigao je odgovor da zbog 
priprema za popis stanovništva 2011. godine nadležna tijela neće mijenjati nazive ulica u periodu 
od 1. siječnja do 15. svibnja 2011. godine.  
 
Iz Direkcije plana, razvoja i gradnje Vijeću je pristigla obavijest o pravomoćnosti lokacijske dozvole 
za izgradnju spoja na Boku, čime se omogućuje daljnji nastavak izrade projektne dokumentacije 
koji je bio zaustavljen zbog privatne žalbe grañana.  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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AD 8 
Predsjednika je nazočnim Vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge grañana i odjela 
gradske uprave.  
 
- Zahtjev stanara Ulice Bok od kućnog broja 6 do 9 za asfaltiranje dijela ulice 

 
Zaključak: 
• Vijeće je odlučilo je uputiti dopis Direkciji plana, razvoja i gradnje, kako bi se utvrdilo 

da li je postojeća trasa u dijelu projekta ureñenja spoja na Boku s Drenovskim putem 
i Cestom "A" ili će se zahtjev predložiti za rješavanje kroz Plan prioriteta MO 
Drenova za 2012. godinu. 

 
 
- Dopis gospodina Nikole Mudrinića za postavljenjem još jednog rasvjetnog tijela na adresi 

Kuzminački put bb. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće MO Drenova predložit će zahtjev za rješavanje kroz Plan prioriteta MO 

Drenova za 2012. godinu. 
 
- Dopis Ogu za komunalni sustav, Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti o potrebi 

održavanja zajedničkog sastanka po pitanju ureñenja Cvetkovog trga. Nadalje, interveniralo se 
u više navrata na divljem odlagalištu uz Vodospremu iza Streljane, za temeljitu sanaciju i 
ureñenje prostora uz vodospremu aktivnosti se provode u KD Vodovod i kanalizacija.   

 
Zaključak: 
 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
- Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o zamolbi Zavičajne udruge Drenova za ureñenje 

okoliša Doma na Lokvi u karnevalskom ozračju, uz dogañaj podizanja pusta. 
- Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o traženju sanacije distributivne elektro mreže u Ulici 

Svetog Jurja, zbog dotrajalih stupova te radova na ureñenju nogostupa.  
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te odlučilo zahtjeve uputiti nadležnim 

službama.  
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
Sjednica je završila u 18.30  sati.   
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


