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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-10/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  22.ožujka 2012. 
                       

ZAPISNIK 
S 26. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
26. sjednica VMO Drenova održana je  22. ožujka 2012. (četvrtak) u 18.00  sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Robert Štefan, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Josip Nañ, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 
2. Riječki program lokalnog partnerstva – pripreme za sadnju drenjula 
3. Uključivanje u kampanju "Zelena čistka" 21. travnja 2012. 
4. Odustajanje od projekta KD Čistoća– sabirno mjesto na području Ulice Brune Francetića 

temeljem peticije grañana  
5. Zamjena niskonaponske mreže na području MO Drenova 
6. Radovi iz sredstava komunalnih prioriteta– tekuće informacije 
7. Razno: informacije i zamolbe grañana  
 

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Damir Medved potpisnik je Izjave o 
fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2011. kojom potvrñuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, 
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrñenih sredstava.  
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Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 

AD 2 
U okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2012. godinu te projektu Vijeća Mjesnog 
odbora Drenova i Udruge za očuvanje i promicanje drenjule "Dren" tajnica je obavijestila Vijeće da 
se  prikupljaju ponude za nabavku stabala drenjula, sadnja se  planira na jesen, a pripremni radovi 
u proljeće.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD 3 
Kako se u Hrvatskoj po prvi puta provodi akcija Zelena čistka koja će okupiti najveći broj volontera 
u zajedničkoj akciji čišćenja, Vijeće MO Drenova uključit će se u akciju koja će se održati 21. 
travnja ove godine, uz članove Udruge "Dren". Predlaže se čišćenje zapuštenog zelenog pojasa u 
Ulici Brca kod kućnog broja 8c i 8b, prema dječjem igralištu. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  
 
AD 4 
Nakon peticije stanovnika Ulice Brune Francetića upućene KD "Čistoća" i Vijeću MO Drenova 
protiv izgradnje posebnog sabirnog mjesta po programu POSAM-a, sufinanciranog sredstvima iz 
Europskih fondova za reciklabilne frakcije iz komunalnog otpada, predsjednik Vijeća obratio se KD 
Čistoća. Od navedene se lokacije odustaje, čeka se prijedlog i odobrenje Odjela za urbanizam za 
novu poziciju.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 5 
 
Iz Elektroprimorja Rijeka pristigla je obavijest o završetku prve faze projekta zamjene postojeće 
niskonaponske mreže na području Donje Drenove. Umjesto postojećih i dotrajalih drvenih i 
betonskih stupova ugradili su se metalni stupovi  montirani uz glavnu cestu, dok su se unutar 
naselja dotrajali drveni stupovi zamijenili novim betonskim stupovima. U suradnji s Gradom Rijeka 
koji je osigurao nove svjetiljke, na metalne stupove postavila se rasvjetna armatura kojom je 
riješena bolja osvijetljenost glavne prometnice, Ulice Drenovski put. Takoñer je u tijeku realizacija 
dodatne rasvjete pristupnog puta kod kućnih brojeva Drenovski put od.br. 40 do.br.44. iz 
prerasporeñenih sredstava komunalnih prioriteta MO Drenova za 2012. godinu.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 6 
Tajnica je obavijestila vijećnike o prijelaznim radovima iz sredstava komunalnih prioriteta iz 2011. 
godine u Ulici Bok, kao i u Ulici Brune Francetića na izgradnji upojnog bunara, te izvoñenju 
pločnika u Ulici Svetog Jurja i Drenovskom putu, gdje se čekaju odgovarajuće suglasnosti 
Županijske uprave za ceste.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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AD 7 
 
Vijeću su pristigli dopisi i obavijesti: 
 
- Odgovor Gradonačelnika Vojka Obersnela gospoñi Nataši Tomljanović na problematiku 

zemljišta iznad Osnovne škole " Fran Franković " gdje će se putem Odjela za urbanizam i 
Odjela za komunalni sustav poduzeti odgovarajuće mjere kako bi budući izgled i korištenje tog 
zemljišta bio primjeren urbanoj sredini 

- Dopis OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje o produženju roka 
izvoñenja radova u Goranskoj ulici, na zahtjev izvoñača Komunalnog društva "Vodovod i 
kanalizacija". 

- Dopis KD "Čistoća" kao odgovor stanarima iz Fužinske ulice kod kućnog broja 41 gdje se 
navodi da će se premještanje kontejnera izvršiti samo pod uvjetom da se dobije pisani 
pristanak predstavnika suvlasnika kućnih borjeva 35, 37,39,43 i 45 

- Dopis Rijekaprometa d.d. Rijeka, gdje se navodi da zahjtev  Dječjeg vrtića "Nazaret", 
gospodina Janeš, Segnan i Gregurić, gdje se traži postavljanje ležećih policajaca, semafora s 
ograničenjem brzine i obilježenog pješačkog prijelaza izmeñu kućnih brojeva 108 i 112 na 
Drenovskom putu zbog sigurnosti grañana nije moguće ostvariti zbog nedovoljne horizontalne 
preglednosti izmeñu vozača i pješaka. Pješaci koji se kreću prema ili od dječjeg vrtića 
"Nazaret" prisiljeni su radi sigurnog odvijanja prometa koristiti se pješačkim prijelazom na 
Cvetkovom trgu 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 

- Dopis odjela za gradsku samoupravu i upravu, Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara, 
obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje sa zahtjevom dostavljanja prijedloga za imenovanje 
povjerenika civilne zaštite na području MO Drenova.  

 
Zaključak: 

• Vijeće je zaključilo kako nije u mogućnosti odrediti pogodnu osobu koja bi vodila 
poslove povjerenika civilne zaštite za područje MO Drenova. 

 
 
 
- Dopis gospoñe Jadranke Mikulić o nakupljenom otpadu na Velom vrhu, te zahtjev za 

postavljanje koševa za otpad i stupića kako bi se spriječio dovoz otpada.  
 

 

Zaključak: 
• Vijeće je odlučilo obratiti se nadležnim službama, Odjelu gradske uprave za 

komunalni sustav i Odjelu za urbanizam, kao i Hrvatskim šumama.   
 
 
- Temeljem dopisa upućenog Osnovnoj školi "Fran Franković" sa zamolbom za uvid u 

dokumente  drenovske arhive koju škola ima u posjedu za potrebe Zavičajnog muzeja u 
osnivanju pristigao je pozitivan odgovor ravnatelja škole Marka Starčevića nakon konzultacija 
sa državnim arhivom u Rijeci. 

Zaključak:  
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
 
 
 
 
 



 4/4 

 
 
 
Putem tajništva upućeni su dopisi nadležnim službama: 
- zamolba za unos i držanje informatičke opreme u MO Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 

Oprema je darivana od strane Hrvatskog Telekoma, za potrebe Zavičajnog muzeja. 
- požurnica (druga) Odjelu za urbanizam za premještanje kontejnera za krupni otpad u Žminjskoj 

ulici 
- dopis Odjelu za komunalni sustav za postavljanje zaštitne ograde na dječjem igralištu u 

Fužinskoj ulici, kao i postavljanje koša za otpatke 
 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                                               mr.sc.  Damir Medved  

 
  

  

  
 


