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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-10/7 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  1.7.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 38. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

38. sjednica VMO Drenova održana je 1. srpnja 2009. (srijeda) u 19.00 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Miljenko Glavan, član VMO 
- Katherine Trinajstić, članica VMO 
- Stjepan Marković, član VMO 
-     Ivica Brletić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO 
- Zlatko Perković, član VMO 
 
Ostali nazočni: 
-    Christian Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu 
- Neil Turkanović, predsjednik Pikado Kluba „Romano“ 
- Tomislav Vukušić, Pikado klub „Romano“ 
- Stjepan Rajković, predsjednik MNK Drenova 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Vijeća 
2. Dani Drenove 2009. 
3. Dodjela priznanja za doprinos u razvoju MO Drenova 
4. Izvješće o realizaciji plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2008. 

godinu 
5. Razno: informacije i zamolbe grañana  
 

   
 
 
 
AD 1 

Zapisnik  s 37. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen. 
 
 
 



 2/3 

AD 2 
 
Pripreme za Dane Drenove teku prema već dogovorenom hodogramu prethodne sjednice, putem 
tajništva se rješava administrativan dio ishodovanja dozvola i suglasnosti, ugovora s izvoñačima,  
nabave opreme i pozornice, kao i informiranje grañana putem javnih glasila i web stranice MO, 
uvodno je naveo Predsjednik Vijeća MO. Christian Grailach zaključio je da je Drenovski list 
spreman za tisak, kao i održavanje planiranih izložbi slika. 
Sredstva OGU za sport namijenjena izradi pehara i medalja su osigurana, Predsjednik PK 
„Romano“ informirao je vijećnike o pripremama za 7. po redu Pikado turnir, a predsjednik MNK 
Drenova dao je informacije o pripremama za malonogometni turnir. 
Vijećnica Katherine Trinajstić obavijestila je Vijeće o sponzorima za nabavku hrane učesnicima 
Dana Drenove, te o dodjeli zahvale Velečasnom Gabrijelu Bratini koji ove jeseni odlazi u mirovinu. 
Isto tako, navedeno je da će se u nedjelju, 19. srpnja, posjetiti Drenovskog 100-godišnjaka, Egidia 
Mihića u suradnji s Crvenim križem Drenove i UABA. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno se složilo s predloženim.  

 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća pročitao je Vijeću pristigle prijedloge za dodjelu godišnje nagrade – plakete 
mjesnog odbora,  pojednicu i udrugama koji djeluju na području Drenove. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je zaključilo da se godišnja nagrada dodijeli Demiru Bariću za uspjehe na 
području razvoja sporta na Drenovi, te Pikado klubu „Romano“, takoñer za razvoj i 
promicanje sporta  i rad s mladim ljudima. 

 
 AD 4 
 
Tajnica je obavijestila Vijeće o Izvješću realizacije plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete za 2008. godinu. Izvješće se nalazi i na web stranici MO, kao i u najnovijem, 17. broju 
Drenovskog lista. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.   

 
 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe  Vijeću: 
 
- Odgovor Rijekaprometa d.d .Rijeka na traženje stanara iz Brdine 16 o postavljanju (vraćanju) 
stupića na prvobitno mjesto zbog onemogućavanja prolaska vozilima – Rijekapromet d.d.  nakon 
izvršenog očevida navodi da postavljanje stupića nije u njihovoj nadležnosti. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev dalje proslijediti nadležnim 

službama. 
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- Zamolbu gñe Adamovich o postavljanju još jednog autobusnog stajališta na početku Korza ili 

na Fiumari.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev dalje proslijediti nadležnim 

službama. 
 

- Zamolbu stanara iz Ulice braće Hlača za uklanjanje divljeg deponija ispod kućnih brojeva 4,6 i 
8 i o rješavanju problematike okupljanja mladeži u kasnim noćnim satima. 

 
Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev dalje proslijediti nadležnim 

službama. 
 
 -     Odgovor Energa d.o.o. Rijeka o postavljanju rasvjete u Ulici Podbreg izmeñu kućnih brojeva 
19 i 22 putem komunalnih prioriteta MO za 2010. godinu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
- Odgovor Rijekaprometa d.d. Rijeka o postavljanju prometnog ogledala, odnosno o zamjeni 
nestalog na križanju ulica Brune Francetića i Lukovdolske ulice, kao i o tome da nema potrebe 
postaviti prometno ogledalo na križanju ulica Brune francetića i Kuzminačkog puta jer se radi o 
dovoljno širokom i preglednom križanju. 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


