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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-10/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  26. siječnja 2015. 

                       
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

3. sjednica VMO Drenova održana je  26. siječnja 2015. godine u 18.30 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Popov, predsjednik VMO 
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO 
- Aleksandar Bulog, član VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Nenad Mance, član VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice  VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje Izvješća o radu VMO Drenova u 2014. godini 
2. Preraspodjela sredstava komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
3. Financiranje programskih aktivnosti VMO 
4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu 
5. Formiranje pododbora u okviru rada VMO Drenova 
6. Program javnih potreba u kulturi – suradnja s Udrugom Bez granica 
7. Predstavljanje programa rada drenovskih udruga Vijeću MO Drenova 
8. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 

Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
Vijeće je razmotrilo Izvješće o radu VMO Drenova za 2014. godinu. Vijećnik Stanko Vunić smatra 
da novi saziv Vijeća nema kompetencije za usvajanje predloženog Izvješća o radu za 2014. godinu 
s obzirom da je konstituirano 24. studenoga 2014. godine. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo Izvješće o radu MO Drenova za 2014. godinu s 5 glasova za i 1 
suzdržanim.  
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AD 2 
- Vijeću je pristigla informacija Odjela za komunalni sustav o preostalim sredstvima          
komunalnih prioriteta za 2014. godinu i prijedlog za prenamjenu sredstava. Vijeće je 
suglasno da se iznos od 80.000,00 kuna preostao kod uređenja okoliša u Ulici Bok kod 
kućnih brojeva 16a i 16 b prenamjeni za raščišćavanje okoliša dječjeg vrtića na Drenovi, 
uređenje zelene površine u Cvjetnoj ulici južno od k.br. 6 te uklanjanje kupiništa i 
rasčišćavanje samonikle sastojine uz dječje igralište na adresi Put k igralištu kod kućnog 
broja 17. Nadalje, suglasno je da se preostali iznos od 67.415,00 kuna preostao kod 
uređenja Cvetkovog trga prenamjeni na rasčišćavanje površine sa sjeverne strane zgrade 
MO Drenova, uklanjanje kupiništa uz zid do pješačke staze uz Drenovski put 98, uklanjanje 
kupine i odvoz smeća uz tzv. amfiteatar na adresi Brca 8b i 8c, te uklanjanje kupiništa oko 
lokvice. 
- Vijeće je predložilo Rijeka prometu d.d. preusmjeravanje preostalih 70.000,00 kuna  na 
rješavanje prometne problematike, odnosno podizanje prometne sigurnosti na raskrižju 
Ceste "A", Ulice Bok i Mrkopaljske ulice, te postavljanje usporivača prometa u Ulici Brdina. 
Rijeka promet d.d. Rijeka nije podržalo prijedlog Vijeća s obrazloženjem da je Cesta "A" ulica 
sa širokim voznim trakama, propisanim nogostupima kao i preglednim i propisno označenim 
pješačkim prijelazima, što omogućuje sigurno i nesmetano odvijanje prometa vozila i 
pješaka. Ulica Brdina je slabo prometna stambena ulica. Usporivači prometa postavljaju se s 
namjenom da se prinudno smanji brzina kretanja vozila u neposrednoj blizini škola, vrtića, 
igrališta ili sličnih sadržaja na kojima se  učestalo događaju vrlo opasne situacije i kada se 
nikakvim drugim mjerama ne može postići zadovoljavajući stupanj sigurnosti prometa.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog o prenamjeni sredstava Odjela za komunalni 
sustav za rješavanje neuređenih zelenih površina na području MO Drenova. Kako bi 
Vijeće bilo upoznato s korištenjem navedene razlike sredstava Vijeće traži da se po 
završetku radova dostavi specifikacija troškova 

 Vijeće ne prihvaća odgovor Rijeka prometa d.d. Rijeka o nemogućnosti postavljanja 
usporivača prometa na traženim lokacijama. Ostaje na dosadašnjem zaključku o 
podizanju prometne  sigurnosti na raskrižju na Cesti "A" i u Ulici Brdina o čemu će 
se ponovno obratiti nadležnom Rijeka prometu d.d Rijeka.  

 
 
AD 3 
Vijeću je pristigao materijal Odjela za gradsku samoupravu i upravu o Financiranju programskih 
djelatnosti po pozicijama i mjestu troška u skladu s usvojenim financijskim planom.  
 
 Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD 4 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Damir Popov potpisnik je Izjave o 
fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2014. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, 
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD 5 
U okviru rada Vijeća MO Drenova formiran je Pododbor za komunalnu problematiku, članovi 
Pododbora su: Damir Popov, predsjednik Vijeća, Robert Štefan, zamjenik predsjednika i Stanko 
Vunić, član Vijeća.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je prihvatilo odluku o formiranju Pododbora za komunalnu problematiku.  
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AD 6 
Odjel za kulturu temeljem Programa javnih potreba u kulturi za program Udruge Bez granica i VMO 
Drenova "Drenovske kronike vol 1" sufinancirat će isti s iznosom od 4.000,00 kuna. Udruga Bez 
granica u suradnji s Vijećem MO planira tijekom 2014. godine tiskati brošuru o povijesti Drenove s 
naglaskom na prikupljenu dokumentaciju u Zavičajnom muzeju.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
  
AD 7 
Vijeću su se predstavili predstavnici drenovskih udruga uz kratak osvrt na svoje programe i 
djelovanje s naglaskom na želju za nastavak suradnje s novim sazivom Vijeća: 
Damir Medved - predsjednik Udruge bez granica, Vesna Lukanović - predsjednica Udruge Dren, 
Christian Grailach i Robert Zeneral – urednici Drenovskog lista, Jelena Petković i Goran Haskić – 
predstavnici Grupe solidarne razmjene, Mladen Frlan – predsjednik Pjevačkog zbora DVD 
Drenova, Ester Sterpin – predsjednica Crvenog križa ogranak Drenova, David Dunger – 
predstavnik DVD-a Drenova, Zorka Ćoso- predsjednica Udruge umirovljenika.   
  
Zaključak:  

 U svrhu nastavka daljnje suradnje održat će se pojedinačni sastanci i dogovori oko 
planiranih programskih aktivnosti.   

  
 
AD 8 
 
8.1  Predsjednik VMO dao je vijećnicima na raspravu problematiku autobusnog okretišta na Lokvi.  
Predlaže sljedeće: liniju 11 produžiti do Saršona i ukinuti okretište na Lokvi. Ako taj prijedlog nije 
moguće ostvariti, predlaže se okretište realizirati u Ulici svetog Jurja, na lokaciji Brdo.  
 
Zaključak:  

 Vijeće prihvaća navedeni prijedlog s kojim će se obratiti nadležnim službama.  
 

8.2  S obzirom na nerealizirane zahtjeve građana iz 2014. godine Vijeće će se ponovno obratiti 
nadležnim službama Rijekaprometa d.d. Rijeka i OGU za komunalni sustav kako bi se realizirali u 
tekućoj godini iz sredstava redovnog održavanja: 

1. saniranje povišenja u Ulici Svetog Jurja na križanju s Ulicom Podbreg 
2. saniranje oštećenog stepeništa u Fužinskoj ulici između kućnih brojeva 25 i 27 
3. saniranje odvodnje voda u Ulici Podbreg kod kućnog broja 23 
4. sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 11 a  
5. saniranje klizavog kolnika u Ulici Ivana Žorža od spusta kraj kućnog broja 10 prema 

raskrižju kao i od raskrižja prema donjem dijelu dijelu Ulice Ivana Žorža    
 
Zaključak:  

 Vijeće prihvaća navedene prijedloge s kojima će se obratiti nadležnim službama.  
 

 
8.3 Vijeću se obratio OGU za poduzetništvo s upitom o suglasnosti za kasniji završetak radnog 
vremena Caffe bara "Vertigo" zbog organiziranja zabavi pod maskama. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je suglasno s kasnijim završetkom radnog vremena Caffe bara "Vertigo" uz 
napomenu da se osigura razina buke u skladu s propisima. 
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8.4 Zahtjev g. Ivice Markovića za dovršenje uređenja ulice Bok od kućnog broja 17 do 21 i zahtjev 
g. Milovana Savića za proširenjem javne rasvjete u Ulici Kučićki put 12 Vijeće će uvrstiti u Plan 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu.  
 
8.5 Na upit gđe Ine Jagičić o postavljanju javne rasvjete koja vodi od Drenove do Kozale Vijeće će 
uputiti dopis nadležnim službama i susjednom MO Brašćine Pulac.  
 
8.6 Dopis g. Davida Benčana o priključcima za vodu u Ulici Benaši Vijeće će uputiti nadležnom KD 
Vodovod i kanalizacija.  
 
8.7 Dopis gđe Nevenke Vlaisavljević upućen OGU za komunalni sustav o problematici kanalizacije 
i cesta na adresi Proslopski put iza broja 6 Vijeće je primilo na znanje.  
 
8.8 Zahtjev gđe Lakošeljac o osiguranju kontejnera za smeće odgovarajućim stupićima ili 
betoniranim ogradama, te dopis gđe Jasmine Andrić o problematici otpada u Ulici Ivana Žorža 46 
Vijeće će uputiti nadležnom KD Čistoća nadležnim Odjelima grada za urbanizam i komunalni 
sustav.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
Sjednica je završila u 22.00 sata. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                                     Damir Popov 

 

 

  

  
 


