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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-10/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28. veljače 2011. 
                       

ZAPISNIK 
S 12. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
12. sjednica VMO Drenova održana je  28. veljače 2011. (ponedjeljak) u 18.00 sati u prostorijama 
MO Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
- Željko Leko, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje Financijskog plana MO Drenova za 2011. godinu 
2. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća MO Drenova 
3. Programske aktivnosti Vijeća za 2011. godinu 
4. Radovi po prioritetima za 2010. i 2011. godinu 
5. Osvrt na održani sastanak u KD Vodovod i kanalizacija 
6. Riječki program lokalnog partnerstva  
7. Razno: informacije i zamolbe grañana   
 

Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO  Damir  Medved  dao je vijećnicima na raspravu prijedlog Financijskog plana 
sredstva za 2011. godinu za programske aktivnosti koje mjesni odbor planira realizirati u tekućoj 
godini 

 

Zaključak: 
• Vijeće MO Drenova jednoglasno je usvojilo Financijski plan MO Drenova za 2011. 

godinu.  
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća predložio je vijećnicima izbor zamjenika predsjednika Vijeća, s obzirom da je 
Dinko Beaković, dosadašnji zamjenik, stavio svoj mandat u mirovanje. Vijećnicima su podijeljeni 
glasački listići. Nakon glasanja prebrojavanjem je ustanovljeno da je vijećnik Željko Leko dobio 6 
glasova, a vijećnica Danica Žitinić 1. Vijećnik Željko Leko imenovan je zamjenikom predsjednika 
Vijeća MO Drenova.   
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Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova jednoglasno je prihvatilo izbor vijećnika Željka Leka za zamjenika 
predsjednika Vijeća. 

 
AD 3 
Predsjednik je vijećnicima dao na raspravu materijal Odjela za gradsku samoupravu i upravu o 
Finaciranju programskih aktivnosti Vijeća mjesnih odbora za 2011. godinu u iznosu od 20.000,00 
kuna. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je primilo navedeno na znanje.  

 
AD 4 
Nakon održanog sastanka članova vijeća, predstavnika Rijekaprometa, Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkcije za urbanizam, te predstavnika Teh-projekt niskogradnje, Vijeću MO 
Drenova pristigao je dopis Rijekaprometa d.d Rijeka kojim se od  Odjela za komunalni sustav traži 
rješenje za ureñenje ulica Orlanda Kučića i Ulice Ivana Žorža k.br. 50-52 i Paškinovac  k.br. 5-11. 
Na idejne projekte za ureñenje navedenih ulica prema Planu prioriteta MO Drenova, očitovala su 
se i komunalna poduzeća na području Grada Rijeke, te u svojim podnescima uvjetovali da se u 
projektima u trupu ceste predvidi ugradba novih kanalizacijskih kolektora s kućnim priključcima kao 
i zamjena vodovodne mreže zbog dotrajalosti. Takoñer svoje potrebe za izgradnjom plinske 
instalacije zahtjeva i tvrtka Energo. S obzirom da u planskim sredstvima po prioritetima MO 
Drenova nisu predviñena financijska sredstva za projekte instalacija, takvi bi se predmeti trebali 
rješavati kao razvojni procesi.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je primilo navedeno na znanje.   

 
AD 5 
Predsjednika Vijeća obavijestio je vijećnike o održanom sastanku u KD Vodovod i kanalizacija. 
Teme sastanka bile su: planovi izgradnje i širenja kanalizacijske mreže na Drenovi, sanacija divljih 
deponija uz Vodospremu streljana, neugodni mirisima ispod sveučilišnih zgrada, problem pritiska 
vode u Ulici Svetog Jurja, te odvodnja-prelijevanje vode prema Ulici Ivana Žorža  k.br. 41-43. 
Nakon održanog sastanka pristigao je i pisani materijal koji je grañanima dostupan na web stranici 
MO Drenova, te će biti objavljen i u Drenovskom listu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
AD 6 
Predsjednik je vijećnicima pročitao odgovor OGU za gradsku samoupravu i upravu o 
neprihvaćanju Projekta Grupe grañana pod nazivom "Odmorište s dječjim spravama u Ulici Put k 
igralištu" na temelju ocjene Povjerenstva.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
AD 7 
Predsjednik je nazočnim Vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge grañana i odjela gradske 
uprave.  
 
- Suglasnosti obitelji Briški i Širola o izvoñenju radova u Ulici Brune Francetića na izgradnji 

upojnog bunara i izmicanju postojećeg zida kod k.br. 28e nakon održanih sastanaka u 
Mjesnom odboru i na samom terenu u prisustvu predstavnika ŽUC-a i Rijekaprometa d.d. 
Rijeka.  
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Zaključak: 
• Vijeće je odlučilo je uputiti dopis Županijskoj upravi za ceste.  
 

 
- Dopis KD Vodovod i kanalizacija o izvoñenju radova u Ulicama Stranica i  Tonići. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
- Dopis gospodina Puškarića o potrebi sanacije kolnika u Ulici Podbreg.  
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je odlučilo sanaciju uključiti u prijedlog plana prioriteta za 2012. godinu. 

Putem tajništva se nadležnim službama prijavila sanacija udarnih rupa na kolniku. 
 
 
- Dio grañana Ulice Bok uputio je zahtjev Vijeću za asfaltiranje od kućnog broja 6 do 9. Nakon 

upita Vijeća MO Drenova pristigao je dopis Direkcije plana razvoja i izgradnje o izradi projektne 
dokumentacije za spoj ceste A na Boku, te očitovanje da označeno područje Ulice Bok nije u 
zahvatu.  
Zaključak: 
 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te odlučilo zahtjev uključiti u prijedlog plana 

prioriteta za 2012. godinu.  
 
 
 
- Dopis gosp. Grailacha o ureñenju zapadnog kraja Cvjetne ulice i Ulice Stanka Frankovića.  

Zaključak: 
 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te odlučilo zahtjev uključiti u prijedlog plana 

prioriteta za 2012. godinu.  
 
 

 
- Dopis gosp. Grailacha o produženju betonske staze izmeñu zgrada Gerovska 5 i 7 te 

postavljanje otvora, izlaza na Ulicu Braće Hlača..  
Zaključak: 
 
• Vijeće je odlučilo zahtjev ne prihvatiti, zbog postojećeg prolaza sa zapadne strane 

zgrada.  
 
 

- Zahtjev gosp. Pende za produženjem zida u Ulici Mrkopaljska 23b, nakon izvedenih radova po 
sredstvima prioriteta.  
Zaključak: 
 
• Vijeće je odlučilo zahtjev ne prihvatiti, o čemu je već pristiglo očitovanje 

Rijekaprometa d.d. Rijeka po kojem ne vide opravdanost izgradnje nastavka zida, 
odnosno, zidanjem dodatnog dijela narušila bi se slika okoliša.  
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- Dopis Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti o postavi tabele zabrane za pse na dječjem 

igralištu u Fužinskoj ulici.   
Zaključak: 
 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 

- Zahtjev obitelji Lipovac za premještanjem kontejnera u Ulici Orlanda Kučića s k.br. 2 na 
početak ulice.   

- Zahtjev gospodina Čagljevića za postavljanjem prometnog ogledala nasuprot izlaza iz Ulice 
Ivana Žorža 41 prema Ulici Ive Lole Ribara.  

- Zahtjev gospodina Čagljevića o postavljanju poklopca nad upojnim bunarom.  
Zaključak: 
 
• Vijeće je odlučilo uputiti zahtjeve nadležnim službama. Putem tajništva izvršena je 

prijava nedostatka poklopca nad upojnim bunarom.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.  
 
Sjednica je završila u 20.00  sati.   
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


